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RESUMO 

Introdução: O Ideal Siqueirano é uma proposta escrita por Padre João Francisco de Siqueira 

Andrade, no século XIX, que tinha com o objetivo inicial educar as mulheres pobres e órfãs. 

Esse Ideal se adaptou ao tempo, as mudanças da sociedade e se mantem vivo no século XXI 

por meio da atuação educacional e missionária das Irmãs da Congregação das Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo. O Ideal Siqueirano é uma proposta de educação 

evangélico-libertadora, dialogal, ativa e eficaz, voltada para a responsabilidade social e política 

e que desafia as relações educativas, propondo mudanças na metodologia, por meio de uma 

contínua revisão das práticas educativas que valorizam e respeitam a pessoa humana, suas 

raízes, cultura, classe social, crenças, costumes e etnias. Objetivo: O objetivo desse artigo foi 

apresentar a atuação do Ideal Siqueirano na missão em Luanda, em Angola, no continente 

africano. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica qualitativa. 

Resultados e discussão: Ao longo do século XX a proposta siqueirana de educação deu frutos, 

decorrentes do trabalho das Irmãs do Amparo, que atuam em instituições educacionais 

espalhadas por vários estados no Brasil, em Angola e Peru. A atuação em Angola começou em 

2007, como uma experiência inter congregacional, que levou ao convite para administrar a 

Escola 5036, na região metropolitana da capital Luanda.  A realidade educacional em Angola 

é precária, carecendo de políticas públicas que permitam uma educação de qualidade e 
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significativa. No trabalho educacional e missionário desenvolvido na comunidade, as Irmãs 

buscam implementar o Ideal Siqueirano por meio de um trabalho diferenciado, resgatando os 

valores, a autoestima e valorizando o crescimento humano por meio de projetos que acontecem 

no contraturno da Escola 5036 e na formação continuada dos professores que atuam na Escola. 

Conclusão: A atuação das Irmãs em Angola atende a diferentes aspectos do Ideal Siqueirano, 

pois não se limita a educação formal na Escola, mas se estende ao trabalho com a comunidade 

para o empoderamento e a melhoria das condições de vida locais, levando não só conhecimento 

formal mais humanístico as famílias carentes do entorno da Escola 5036.  Assim, o legado 

deixado por Padre Siqueira é passado de geração em geração de religiosas e alunos, como uma 

força motriz que estimula e encoraja as Irmãs a continuarem com o mesmo vigor originário de 

educar seguindo os princípios cristãos, mas sem se esquecer das necessidades do mundo e do 

indivíduo. 
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