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RESUMO

O desenvolvimento de um Estado é um processo contínuo sustendo pela educação dos seus agentes, e pela
formação de quadros capazes de alavancar o processo do desenvolvimento imposto pelos desafios
educacionais em Angola e na modernidade. Para tanto, a abordagem deste trabalho é do tipo qualitativo,
fazendo no entanto, uma análise de natureza bibliográfica sobre o desenvolvimento de Angola no sector da
Educação face os desafios impostos pela conjuntura do desenvolvimento global na modernidade. Assim,
desenvolver para ZAU (2007, p.3) “é muito mais do que crescer, subentende-se, que se torna imprescindível a
existência de sucesso económico e de progresso social para haver desenvolvimento”, pois é a educação que
impulsiona este progresso social para o desenvolvimento traduzido na aldeia global de organização social da
vida e do trabalho que gera padrões e valores da modernização caracterizada pela evolução, pelo
crescimento e pelo desenvolvimento imposto pelos monopólios do capitalismo local e mundial. É justamente
neste sentido que Ferreira (2005) considera que, falar de educação e desenvolvimento, é falar de um
determinado tipo de sociedade, onde a educação é sinónimo de um sistema educativo formal bem
desenvolvido, próprio das «sociedades modernas desenvolvidas» na medida em que o capitalismo reaparece
como um fenômeno da realidade social que abre e busca os horizontes da globalização criada pelo tempo e
pela ciência. Por tanto, a educação é assim para Angola, o centro do desenvolvimento que se deseja atingir
no âmbito nacional e internacional para adquirir o status de “desenvolvimento”.
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