"CRIAN<;AS DE RUA" EM ANGOLA:
ALTERNATIVAS AEXCLUSAO EDUCACIONAL 1
loran Roca *
As inadequa~6es do sistema angolano de edu~ao basica causam a exclusao da
maioria das crian~as e jovens adolescentes pobres da escola. Uma parte importante
dessa popula~ao --as clenominadas "crimwas de rua- nao tem outra alternativa
senao executar qualquer actividacle remuneravel disponfvel para sobreviver. na falta
de assistencia exterior, elas aprenclem espontaneamente "no trabalho". Isso, contudo, nao Jhes possibilita descobrir totalmente e desenvolver os potenciais criativos
individuais, o que, por sua vez, reduz as suas op~oes de melhores empregos e de
uma melhor qualidade de vida a Iongo prazo. Uma futura estrategia de assistencia
as "crian~as de rua" deveria ser baseacla no conceito de assistencia orientacla para o
desenvolvimento cla pessoa, o que significa que as crian~as e jovens adolescentes
pobres cleveriam receber in stru~ao basica, habilita~6es produtivas e ser-lhes estimulada a criatividacle e auto-estima como base para a sua prosperidade econ6mica
e integra9ao social.
Formas alternativas e nao convencionais do ensino basico e de capacita9ao produtiva devem ser promoviclas, como meios rentaveis, rclevantes socialmente e sustentaveis, entre a juventude pobre quando de sua entrada no mere ado de trabalho do
sector informal cla economia.

1
0 presente artigo e baseado nos resultados de uma in vest iga~i'io sobre as necessidades e os potenciais
para a i ntrodu~iio do ensino basico informal e da fonna~ao profissional para as "crinnqas de rua" em Angola,
no ambito do projecto da Uniao Europeia "Kandengues Unidos" (Roca, 1997).
* Universidade Lus6fona de Humanidades e Tecuologias, Lisboa
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Introdu~ao

Euniversalmente aceite que a educa~ao basica e urn direito humano fundamental, clestinado a todos, e que o desenvolvimento de um pais depencle do nfvel de educa~ao e da capaciclacle proclutiva cla popula~ao. Muitos paises em desenvolvimento
fizeram progressos notaveis ao longo das ultimas decadas proporcionando educa9ao
a amplos sectores cla sociedade. Porem, alguns dos sucessos iniciais na democratiza~ao da educa~ao basica tem sido minimizados por um conjunto de for~as end6genas e ex6genas contra o clesenvolvimento desses pafses. Perturba~oes polfticas,
instabiliclacle econ6mica, rupturas sociais e culturais, pauperiza~ao continua, etc.,
temlevaclo a um crescente aumento cla popula~ao exclufcla cla educa~ao.
Angola e um pafs que tem sofrido bastante as consequencias de ser incapaz de
assegurar educa9ao basica para toclos. Apesar de terem conseguido resultados significativos na tentativa de ultrapassarcm o analfabetismo e o enorme atraso educa-·
cionalnos primeiros anos cla indepenclencia, a instabilidade polftica e a devastavao
causada pela guerra civil, o subdesenvolvimento ea ma gestao nas areas econ6mica
e social, o peso do crescimento cl a pobreza relativa e absoluta, etc. impuseram um
pre9o extremamente alto ao sistcma de ecluca~ao basica, em geral c ao nfvel educacional, em particular: "Em 1990-91, cerea de I 422 000 crimwas (53,3%) encontravam-se exclufdas da escola ... Mais de 56% das crian~as eo m idade de frequentar a
escola primaria ... nao encontram vaga ... 96,2% das crimwas com idades entre os
10 e 12 anos nao o conseguem nas 5." e 6." classes, assim como 98,4% nas 7." e 8."
classes" (Simao, 1994:62).2

0 aspecto quantitativo domina claramente a problematica da educavao basica
em Angola. Contudo, varias manifesta96es do baixo nivel eclucacional entre a popula~ao que possui formalmente algum gran escolar (por exemplo, a crescente inciclencia do "analfabetismo regressi vo" tem sido not6ria) inclicam que os aspectos
qualitativos cla educa~ao basica estao igualmente em questao. "Alem da falta de
vagas nas escolas, a educa~ao basica regular em Angola e caracterizada pelo grande
numero de desistencias e pela repeti9ao de classes ... A climinuivao cla frequencia
escolar na faixa etaria dos 5 aos 14 an os, ... o aumento das clesigualdades regionais
1 A din1\mica socio-demogrMica contribui directamente para a exclusao em massa dos jovens da escola.
Se a taxa anual de crescimento natural siwar-se nos 3,6%, dos eslimados 7,3 milhoes em 1991, a popula9ao
angolana sera duplicada pelo ano de 201 1. Esla e uma das mais altas taxas anuais de crescimento natural no
mundo. A taxa na Africa Subsariana eestimada em 2,9% para o mesmo perfodo (PNUD, 1995: 187).
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eo aumento do desperdlcio dos recursos educacionais .. . em conjunto, explicam em
parte, o fen6meno das 'crianc;as de rua"' (Simao, 1994:63).
Neste contexto, o objectivo deste artigo tem um duplo canicter:
- alertar para as inadequa96es quantitativas e qualitativas do sistema angoIano de educa9ao basica que causam a exclusao das crian9as e jovens adolescentes pobres da escola e acentuam a sua situac;ao de marginalidade
socio-econ6mica;
- sugerir a possibilidacle de introduzir formas alternativas de educa9ao
basica, o que estimularia uma integra9ao social e econ6mica eficaz das
"crian9as de rua".

Quem sao as "crian~as de rua"'!
Neste artigo, o termo "crian9as de rua" refere-se a crian9as corn idacles compreencliclas entre os 6 e 11 anos e jovens adolescentes entre os I2 e 16 anos, os quais
nao tem acesso ao sisterna formal de educa9ao e que passam a maior parte do tempo
na rua. Eles dependem principalmente de suas pr6prias estrategias de sobrevivencia, uma vez que suas familias e parentes, ou quaisquer outras pessoas, nao assu ..
mem essa responsabilidade.3
As "crianc;as de rua" sao frequentemente muito heterogeneas (situa9ao familiar,
passado migrat6rio, tipo de habita9ao, nfvel educacional, heran9a cultural, etc.),
mas elas pertencem basicamente a estes dois grupos:
"crian9as da rua", isto e, aquelas que passam todas as 24 horas do dia na rua,
pm·que nao querem, nao Ihes e permitido, ou nao tern famflia e casa a que
regressar;
"crian9as na rua", muitos milhares de "crianyas que trabalham" ou "crianyasvadias", que regressam a casa s6 no final do dia (embora muitas tenham grande
potencial em se tornarem "crian9as da rua") mas que passam a maioria do tempo
3 Ao longo do artigo o tenno "crian~as de rua" aparece semprc entre aspas para ale1iar o leitor das limita9iies desta defini~ao. 0 tenno e usado no sentido amplo para indicar principalmcntc crian~as c jovens adolescentes urbanos, tanto no centro como nos suburbios da cidade, que sfro for~ados pcl;r pobreza ou guiados pelo
seu proprio desejo de indepemlencia a tentar conseguir sustentar-se (as vezes, tambem, as suas famflias) na rua:
mendigam, lavam e tomam conta dos carros, vendem, engraxam sapatos, carregam agua, etc. As actividadcs
que eles desempenhmn sao, em geral, economicamente marginais e pouco prollssionalizadas (eom poucas perspectivas de se tornarem verdadeiras "profissiies"). Algumas dessas crian9as/adolescentes envolvcm-se na pnitica de pequenos crimes insignificantes a medida que vao crescendo e as pessoas cstiio rnenos vocacionadas a
dar-lhes dinheiro ou a lhes solicitarcm pequenos servi9os.
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envolvidas em actividades econ6micas marginais. Estas actividades sao similares as das "crian9as da rua", mas estas crian9as desempenham mais a fmwao de
vendedoras pm·que tem um sftio seguro para guardar mercadorias por vender;
exercem-nas nos seus bairros ou em outros, como prefere a maioria delas (porque as crian9as de sua idade fazem tro9a delas e/ou para escapar do controlo
paternal e das !ides domesticas).

" ... meu tio manda carregar, carregar macleira, nao aguento mais, fugi ... "
Augusto, Baixa da Luanda
"... a mae vemja bem capucacla esta embora a bater a toa ... "
Ya Ya, Baixa cla Luanda
"Tenho 15 anos. 56 estudei ate a 1." classe. Depois quando a minha mae
morreu perdi todos os clesgostos, saf j<'i de h'i."
Nelo, Baixa da Luanda
"Como o carro do Angoship vem clescarrega af na Barracuda, n6s tambem ajudamos e nos dao lata de comida."
Joj6, Baixa cla Luancla
CIES (1997)

Embora o termo "crimwas de rua" seja um tanto simplista, e mais cmTecto e
mais preciso do que, por exemplo, "crian9as em situa9ao dificil" que tambem tem
sido utilizado.4 A vantagem do termo "crian9as de rua" esta em acentuar nao s6 o
facto da escola e da casa serem substitufdas pela rua, mas tambem de que tal situa9ao reflecte a pobreza destas crimwas.5

' A UNICEF descreve-as como as que sofrem com as calamiclades naturais, guerras, crises econ6micas,
problemas familiares e deficiencias mentais ou ffsicas (MED/UNICEF, I993: 25). Uma versao moclificada do
mesmo tenno, introcluzida em Angola e"crian~as emcircunstancias particularmente cliffceis", abrangendo categorias como "c rian~as vftimas do contl ito armado", aquelas que estao "separadas dos familiares", c aquelas que
estiio em "perigo de delinqucncia" (Gomgel & Batalha, I996.
5
Provavelmente a analise e interpreta9ao mais completa da origem, perfil e capacidade de sobrevivencia
das "crian9as de rua" alguma vez realizacla em Africa foi a de Dallape (1988) e de Dallape & Gilbert: ( 1995).
flllel'l'ell('tio
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Em Angola, onde a questao das "crian~as de rua" s6 recentemente recebeu a
devida aten~ao, o projecto da Uniao Europeia "Kandengues Unidos" fornece uma
caracteriza~ao bastante completa das "crian~as de rua".6 De acordo com os resultados da investiga~ao e com a experiencia pnitica desse projecto, as caracterfsticas
basicas das "crian~as de rua" em Luanda sao resumidas abaixo.

Helder, 12 anos, eanalfabeto. Nunca completou a 1." classe em Rocha
Pinto pm·que " ... o professor pediu muito clinheiro; em verdade, ele sempre
exigia dinheiro dos alunos". Helcler passa o dia inteiro tomando conta dos
irmaos de 1 e 5 anos de iclade e assistindo telenovelas.
Teresa, 15 anos, esta a repetir a 3. n classe. Tem problemas de insucesso
escolar uma vez que toma conta de 5 crian~as e trabalha vendendo na rua ou
engomando em casa. Poupa dinheiro, guardando-o num jarro. Gostaria de
comprar uma banheira. Teresa deseja continuar a estudar e pede a sua tia
para frequentar um "explicador".
Roca & CIES ( 1996)

"Crian~as da rua": sao maioritariamente rapazes entre os 9 e os 15 anos; vivem
organizadas em grupos instaveis (maralhoes), e habitualmente em refugios improvisados (caste/os); deixaram as suas casas clevido principalmente a conflitos familiares; tem urn nivel de educa~ao muito baixo, sendo muitos praticamente analfa-betos; ganham dinheiro principalmente na lavagem de carros, na vencla de jornais
e na mendicancia; nao sabem como ou nao tem meios para conseguir prestar servi~os mais sofisticaclos ou para dedicar-se a produ~ao artesanal; sofrem de falta de
protec~ao da sua integridacle ffsica e direitos (policiais e homens de segurmwa exercem pressao sobre eles); comem, em geral, as sobras dos restaurantes, mas alguns
tambem procuram comida no lixo; as raparigas sao geralmente prostitutas, ou trabalham como criadas, sendo mais dificil identifica-las.

6 Financiado pela UE desde 1993, esse projecto esta a ser realizado, pela Centro Jnformazione Educazione
Svilirppo (C!ES), uma ONG italiana (sede em Roma), com longa experiencia na promo9ao da ed uca~ao e do
clesenvolvimento cultural, nos pafscs em descnvolvimento, particulannente na Africa Subsariana e na America
Latina.
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"Crianc;as na rua": sao centenas, tanto rapazes como raparigas que vivem no
centro da cidade e, especialmente, nos bairros pobres de Luanda, conhecidos como
musseques; ganham dinheiro para as suas farnilias ou para eles pr6prios vendendo
varios bens de consumo, engraxando sapatos e prestando outros servic;os, muitas
vezes domesticos (carregando agua, tomando conta de crianc;as pequenas, etc.); nao
possuem qualquer grau de instruc;ao ou sao serni-analfabetas e sem nenhuma capacidade produtiva; sofrem de varios nfveis de negligencia e/ou violencia paternais a
medida em que a familia extensa tradicional (na qual as crianc;as estao sob controlo
e protecc;ao) esta a desintegrar-se ea solidariedade entre parentes esta a ser substitufda pela luta individual de sobrevivencia (CIES, 1996: 4-5).

Gravidade da exclusao do ensino basico
0 sistema educativo angolano 7 apresenta uma enorme lacuna entre os seus princfpios e objectivos nobres, como a igualdade de oportunidades de acesso aescola,
educac;ao continua, criac;ao de forc;a de trabalho qualificada, etc., e a sua fraca capacidade real em termos de quantidade e qualidade de infra-estruturas, de potenciais
em recursos humanos e de meios financeiros. As deficiencias do ensino e uma constante degradac;ao do equipamento escolar atingem todos os nfveis do sistema nacional de educac;ao, mas a situac;ao e critica particularmente no subsistema do ensino
basico, onde a taxa bruta de escolarizac;ao de crianc;as e adolescentes entre os 6 e 14
anos de idade desceu de 75,7% em 1980/81 para apenas 42,2% em 1990/91, sendo
que 60% de tao significante queda regista-se nos primeiros anos escolares. 8
A escolarizac;ao dirninuiu ainda mais corn a destruic;ao das escolas e corn a deslocac;ao das pessoas devido a novas hostilidades em 1992.9 Os componentes estru-

7
No seguimento da reforma radical do sistema de educa~ao colonial, o actual sistema de educa~ao nacional foi introduzido em 1977, aplicado desde o ano lectivo 1978n9, e pouco modificado em fins dos anos 80.
Prepara~oes para a sua reforma come~aram na primeira parte de anos 90. Esta previsto que a transi~ao, a ser
efectuada em seis fases, sera conclufda ate o ano 2003 (MED, 1995).
8 A menos que seja especificado o contrario, as fontes de dados estatfsticos e outros (todos referindo-se ao
nfvel nacional), apresentados nesta sec~ao, sao: UNESCO/UNICEF/MED (1993: volumes I, 11), e Couto ( 1995).
9
A UNICEF estima que em Mar~o de 1992, (ou seja, antes da ultima retomada das hostilidades) havi am
827 000 pessoas deslocadas. As crian~as afectadas pela guerra, foram estimadas em 343 000 deslocadas, 35 000
6rras e abandonadas, 135 000 retornadas, e 3 000 "crian~as da rua". "Durante o ano escolar 1991 -92, a taxa
bruta de frequencia escolar foi de 41%. Nao seria exagero dizer que se a presente tendencia continuar, a juventude angolana esta condenada ao analfabetismo, com todas as suas impl ica~oes para o futuro" (Simao,
1994: 63).
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turais e a propria situa9ao do Ensino de Base Regular (EBR) H>, em que a rela9ao
alun?s/salas de aula a nfvel nacional era de 77 para 1 em 1991, sao apresentados a
segmr.
Classe de Inicia9ao: A exclusao em massa do sistema de educa9ao come9a ja
neste nfvel: enquanto a taxa bruta de escolaJiza9ao em 1991 era de 52,4%, a taxa
liquida foi apenas de 20,9%. Nomeadamente, 78,6% das crian9as com a iclade elegfvel de 5 anos estavam fora do sistema em 1990, e era comum que a maioria dos
matriculados fossem varios anos mais velhos do que a idade elegfvel. Utilizam-se
as mesmas salas de aula e leccionam os mesmos professores do 1. 0 Nfvel
(o qual comummente funciona em tres turnos diarios); por isso nao e raro que os
alunos da Classe de Inicia9ao estejam, de facto, juntos com os da I." classe. Em
resumo, nao ha a minima hip6tese de que se cumpra o objectivo basico da classe
inicial, ou seja, a motiva9ao e a capacita9ao das crian9as em adoptar c6digos
sociais e de lingufstica (portuguesa) que sao essenciais para o seu futuro sucesso
eclucacional.

Urn estudo no musseque de Rocha Pinto, em Luanda, revelou uma alta
inciclencia de exclusao escolar e baixos nfveis de instru9ao entre os matriculados:
-entre 55 crian9as entrevistadas (a idade media era de I2 an os, clesde
os 10 aos 16 anos), quase metade (22) nao frequenta a escola. Entre
os 33 matriculaclos quase toclos (28) frequentam da 2." a5.'1 classe; siio
3 a 4 anos mais velhos do que a iclade prevista para essas classes;
-as classes mais crfticas siio as tres primeiras classes, principalmente a
2.\ entre os 22 que nao frequentam a escola, !4 crian9as abandonaram-na quando frequentavam a 2.'1 ou 3." dasse enquanto que entre os
33 matriculados, 23 esUio a repetir a 1." ou 2.'1 classe.
Roca & CIES ( 1996)

w 0 Ensino de Base Regular consiste nas quatro componentes seguintes: Classe de Jnicia~iio, para crianQas com 5 anos de idade; 1. Nivel, ou educa9iio prim<lria obrigat6ria (I." a 4.' classes), para crian~as entre os 6
e 15 an os; 2. Nfvel, cam a dura~ao de 2 anos (5.' e 6.' classes) com idadcs clcgiveis entre os I0 e I! anos; e
3." Nfvel, tambem coma dura~ao de 2 anos (7.' e 8.' classes).
0

0
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Nfvel: Em 1991192, mais de quinhentas mil, ou seja 48,2% das crian~as entre
os 6 e 9 anos de idacle nao foram inscritas nas primeiras quatro classes.
A composi91io etaria heterogenea e o muito baixo nfvel de sucesso escolar dos
matriculados apontam para a gravidacle dos problemas de ordem curricular, didactica e pedag6gica neste nfvel da EBR. Especificamente, mais de tres quartos dos
matriculados em toda a EBR eram alunos das quatro primeiras classes, o que e urn
reflexo da situayao socio-demografica (marcada pelo rapido crescimento e juventude da popuht~ao, pelo exoclo rural e pelo sobrepovoamento urbano) e aponta para
importantes limitay5es no nfvel eclucacional angolano. As taxas de escolarizayao
eram de 87,9% (bruta) e 43,7% (lfquida), indicando que os alunos sao, em sua maioria, mais velhos que o esperaclo para as respectivas classes; de facto, foi estimado
que apenas cerea de 15% das crian~as matriculaclas no 1.0 Nfvel tinham entre 6 e 9
anos. Em cada uma das quatro classes era bastante comum que alguns alunos tivcssem 10 ou mais anos, ate aos 15 anos de idade. Este alto grau de heterogeneidade
da composiyao etaria esta ligaclo as altas taxas de reprovay5es (atingindo cerea de
30%, a maior parte na 1." e 2." classes), e de abandono escolar (cerea de 25% sobretudo na 1."clas se).
[.

0

2. 0 Nfvel: Tendo em vista o alto nfvel de exclusao, impr6pria estrutura etaria
desfavonlvel e problemas com o sucesso e continuavao dos estudos nas quatro primeiras classes, nao admira que, em 1990/9 1, a taxa de matrfculas nas s.a e 6." classes fosse extremamente baixa: 24,3% (bruta) e 3,8% (liquida). Entre os matricula-·
dos, s6 19% tinham idade legal (10-11 anos) na s.a classe e 10% na 6.a classe, com
a idade variando entre os 9 e os 18 anos. As taxas de repetivao de classes e de desistencias foram de 30% e de 20%, respectivamente. Mais de 200 000 crianyas e
jovens adultos, ou seja, mais de 40% do grupo da iclade legal (10-11 an os), estavam
fora do sistema de eclucayao neste nfvel.
3. 0 Nfvel: Em 1990/91, as taxas bruta e liquida de matr!cula foram de 4,6% e
1,6%, respectivamente, a taxa de repetiyao foi de 30% e a taxa de gracluay5es s6 de
42%. Mais de 400 000, ou seja, 58,9% de jovens aclolescentes na idade legal (12-14
anos), nao se matricularam nas 7.a e 8." classes.

"Tenho 11 anos. Estudei ate a 3.aclasse, s6 famos ver os livros.. . Ja estou
a esquecer tu do ..."
Paizinho, Baixa da Luanda
CIES (1996)
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Quando perguntaram-Ihes sobre quais sao as disciplinas de sua preferencia e por que razao, a maior parte das crian~as entrevistas, em Rocha Pinto,
mencionou Matematica e Portugues porque "requerem menos tempo de
estudo em casa". Por outro !ado, Geografia, Hist6ria e Ciencias sao "demasiado diffceis" e exigem muito tempo de estudo. Tendo em vista os baixos
nfveis de literacia e de capacidade numerica e de sucesso escolar em geral,
tais respostas revelam tambem o tempo perdido na sala de aula.
Roca & CIES ( 1996)

Currfculo: Em rela~ao acapacidade e implementat;:ao dos pianos curriculares e
programas para o EBR 11 , podem ser destacadas as seguintes deficiencias: a nao
concretiza~ao dos pianos de estudo, nao s6 deviclo a turnos duplos e triplos diarios,
mas tambem a falta de professores ou de prepara~ao dos mesmos; um excessivo
numero de disciplinas e grande carga horaria por semana; introdut;:ilo prematura de
disciplinas corn as suas pr6prias estruturas epistemol6gicas, e com nfveis de abstracyao que nao sao adequados ao grau de desenvolvimento das crian9as.
Os problemas acima mencionados com o currfculo, agravados por problemas de
falta de concentrayilo e de disciplina em salas de aulas superlotadas e com alunos
de idades heterogeneas, tem reflexos negativos nas rela96es entre professores e alunos, no processo de avaliayao (que tende a ser manifestamente subjectivo), no nfvel
de motiva<;ao e na possibilidade de trabalho dos professores. As altas taxas de
absentismo dos professores sao muito comuns, assim como as suas varias greves a
Iongo prazo, devido a sahirios baixos e irregulares. Alem disso, a falta de material
elementar dicl<ktico e grave, 0 que tambem afecta adversamente 0 cumprimento do
currfculo. Ha, tambem, uma falta geral de equipamentos sociais de apoio, especial-mente de cantinas escolares.
Marta, 13 anos, de Roe ha Pinto, e analfabeta. Frequentava a 3. a classe
mas " ... desistiu, porque o professor faltava". Agora, Marta toma conta de 9
crian9as e ajuda sua mae a vender alimentos no mercado.
Roca & C!.ES (1996)

11 A conceitualizayao, elaborayao e experimentayao na area do desenvolvimcnto curricular (pianos c programas de estudo, manuais, linhas de orienta~ao metodol6gicas e materiais didacticos) sao da responsabilidade
do Instituto Nacional de In vestiga~ao e Desenvolvimento da Educayao (IN!DE).
·
· ·
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Professores: No perfodo de 1980/81 a 1990/91 o numero de professores do EBR
climinuiu. Particularmente afectado foi o 1. 0 Nfvel, que eo mais importante entre os
quatro componentes cleste subsistema educacional, em termos de volume de matriculaclos. Nao ha registos estatfsticos de muclan~as no nfvel de conhecimentos profissionais dos professores. S6 e sabido que em termos gerais, a maioria dos professores tem grandes cleficiencias de qualifica~ao profissional 12; sao muitas vezes
recrutados em situa~ao de emergencia e entre pessoas sem qualifica96es apropriadas; manifestam uma motiva~ao extremamente fraca devido a, inter alia, salarios
muito baixos e mas condi~oes para exercer esta profissao.

" ... a escola onde eu estudava (Luancla) era muito suja ... dentro tinha
muitas fazes, tfnhamos que vortar em casa pegar no barde e vir lavar. .. "
Jorge, Baixa da Luancla
CIES (1 997)

Virgflio, 14 anos, abandonou a 3.a classe na escola de Rocha Pinto porque a "escola exigia que pagasse 500000 novos kuanzas para repara~ao do
mobiliario da sala de aula... ". Deseja tornar-se mecanico.
Roca & CIES ( 1996)

A situa9ao na Provfncia de Luanda 13 : Em 1993/94, havia 535 000 crian~as entre
os 6 e os 14 anos na Provfncia de Luanda. Nas escolas superlotadas e muito degradadas apenas 60% dessa popula~ao estava matriculada. Em mais de metade dos
matriculados na l .a e 2.a classes, a discrepancia entre a idade elegfvel e a real chegava a 7 anos. As taxas de repetencia e de abandono eram de 29% e 13%, respectivamente.

12
Num levantamento feito em oito provincias em 1985/86, registou-se que entre 21 000 professores da
Classe de lnicia9iio e do 1. Nfvel, 77% completou apenas a 6.' classe, e 17% a 8.' classe, enquanto que
apenas 0,8% dos professores linham fonna~ao pedag6gica adequada. Um estudo de 1991 revelou que em
Luanda 90% dos professores nao tinham qualifica9ao para trabalhar no 1. 0 Nivel.
n A fonte das estatfsticas e a maioria de oulras informa96es nesta sec9iio csta em Couto ( 1995).
0
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Joao, 16 anos, de Rocha Pinto, completou a 5." classe. Foi forc;ado a
abandonar os estudos p01·que foi transfericlo para o turno cla noite, mas a
escola encerra a noite por falta de energia electrica. Agora, Joao passa o
tempo a tomar conta de 5 crianc;as, a carregar agua e a vender na rua tudo o
que pode. Joao gostaria de continuar os estudos uma vez que "julga que a
escola serve para o desenvolvimento da inteligencia e ajucla a evitar fazer
loucuras, como fumar e beber". Gostaria de tornar-se motorista ou mecanico.
Roca & CIES (1996)

Como parte dos esforc;os oficiais e iniciativas espontaneas para aliviar o problema da exclusao do sistema formal de ensino de cerea 40% de crianc;as entre os
6 e 14 anos, assim como para melhorar as condic;oes de estudo das matriculadas,
algumas iniciativas governamentais e privadas, formai s e informais, tem siclo
recentemente tomadas. Por exemplo: foram introduzidos tres turnos cliarios em
todas as escolas urbanas, da 1." a 4." classe; foi criaclo um turno extra nocturno
exclusivamente para crianc;as e adolescentes que nao foram abrangidos pelos turnos cliurnos nas escolas onde se ensina da 5." a8." classe; as escolas privaclas foram
legalizadas, mas este sector esta ainda num estaclo bastante rudimentar.
Fora do sistema privado legalizaclo acima mencionado, surgiu, tambem, uma
rede relativamente grande de servic;os informais privaclos de educac;iio. Sao oferecidas "explicac;oes" a crian9as que ja frequentam a escola mas tem problemas de
insucesso, assim como a crian9as que nao se podem matricular devido a falta de
escolas, ou de vagas nas escolas existentes, assim como tambem devido afalta de
certificado de nascimento (como condi~ao para a inscric;ao), ou ao [)l'C90 clemasiado
alto de livros, materiais, roupas, etc. A qualidade de ensino que oferecem os "explicadores" e altamente questionavel: os mesmos programas das escolas formais sao
ministrados a todas as cri an~as ao mesmo tempo, sem se levar em considerac;ao as
suas idades, a sua situac;ao escolar e seus conhecimentos, muitas vezes em conclic;oes ffsicas miseraveis.14

1
~ Muitos "explicadores" sao, em verdade, professores para quem isso se tornou uma fo nte mais impor..
tante de rendimentos do que ~s escolas estatais. Muitos outros nem sao profissionalmente qualificados.
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Perspectivas sombrias
Uma s imula~ao matematica de cenarios alternativos de crescimento demografico versus escolariza~ao para crian~as em idades compreendidas entre os 6 e 14
anos, clemonstrou que as perspectivas sao sombrias 15 • 0 cenario "normativo" (ou
seja, alternativa optimista bascada em esfor~os hipoteticamente maximos para
melhorar consideravelmente a disponibilidade de infra-estruturas e de concli~oes
gerais para uma escolariza~ao em massa) preve que a taxa bruta de escolariza~iio
poderia atingir 59,6% no ano lectivo de 2000/01. 0 cenario de "estagna~ao" (ou
seja, alternativa pessimista, baseada numa simples extrapola~ao de tendencias
recentes inalteraclas) preve que a taxa bmta de escolariza9ao pocleria ser apenas de
38,1 %, isto e, aincla mais baixa que actualmente.
Deveriamos levar em conta que mesmo com a melhoria acima mencionada em
term os relati vos (i sto e, de 40% em 1990/91 para quase 60% em 2000/0 I) de acordo
com o cenario "nonnativo", o presente nfvel de exclusao em massa cla educa~iio
permanecen\ inalteravel em tennos absolutos ate ao final do seculo. Isto significa
que, pelo menos I ,3 milhoes de crian~as e jovens aclolescentes continuarao fora clas
escolas. Dada a graviclade da s itu a~ao polftica, econ6mica e social, nao e hkil imaginar que o cenario "normativo" possa vir a ser alguma vez concretizado. A pressao clemografica continuant a ultrapassar as capacidacles de escolariza~ao, o que significa que pelo ano 2000, a popula~ao com idades compreendidas entre os 6 e os 14
anos, exclufda da educa~ao basica, poclera atingir os 2 milhoes 16•
Educa<;:ao informal e forma~ao profissional: tun desafio estrategico do clesenvolvimento
0 objectivo primordial de qualquer sistema de educa~iio nacional e, basicamente, incentivar o impacto positivo da educa~ao no clesenvolvimento. Em termos
puramente econ6micos, a educa~ao cleve permitir ganhos na proclutiviclade do trabalho (capital humano). Numa perspectiva funcionalista mais ampla, a educa<;:ao
como um instrumento supremo de transmissao de valores, cleveria possibilitar a prepara~ao dos membros de uma socieclacle para a participa~ao activa nos processos de
moclerniza~ao e desenvolvimento socio-econ6mico (Fazenclero, 1992:34).
15

A simulayao foi baseada na extrapola9ao de lendencias registadas nos 5 anos antes do ano lectivo
1990/91. No que diz respeito aevolu9ao hipott~tica clas variaveis demograficas, tax as de admissao, de repeti9ao,
gradua9ao, abandono, etc., foram inclufdas no modelo, combinadas com varios cemirios relativos a necessidades em tennos do numero de professores, salas de aula, equipamentos, etc. (Fazendero, 1992).
J(, Os ccnarios "nonnativo" e de "estagna~iio", consideram Jaxas medias de crcscimento anual de escolariza~ao de 5,9%, e 1,2% respectivamente. Isto quer dizer que na totalidade da popui<t9ao de 3 405 798 comas
idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, no ano 2000, estariam matriculados, sob o cenario "nonnativo"
2 032 289 e sob o cenario de "cstagna~ao" I 298 894 alunos.
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Perspectivas sombrias
Uma simula~ao matematica de cenarios alternativos de crescimento demognifico versus escolariza~ao para crian~as em idades compreendidas entre os 6 e 14
anos, demonstrou que as perspectivas sao sombrias 15 • 0 cenario "normativo" (ou
seja, alternativa optimista baseada em esfor~os hipoteticamente maximos para
melhorar consideravelmente a disponibilidade de infra-estruturas e de condi~oes
gerais para uma escolariza~ao em massa) preve que a taxa bruta de escolariza~ao
poderia atingir 59,6% no ano lecti vo de 2000/01. 0 cemlrio de "estagna~ao" (ou
seja, alternativa pessimista, baseada numa simples extrapola~ao de tendencias
recentes inalteradas) preve que a taxa bruta de escolariza~ao poderia ser apenas de
38,1 %, isto e, ainda mais baixa que actua1mente.
Deverfamos lcvar em conta que mcsmo com a melhoria acima mencionacla em
termos relati vos (isto e, de 40% cm 1990/91 para quase 60% em 2000/01) de acordo
com o cenario "norrnativo", o presente nfvel de exclusao em massa da educa~ao
permanecera inalteravel em termos absolutos ate ao final do seculo. Isto significa
que, pelo men os I ,3 milhoes de crianr;as e jovens adolescentes continuarao fora das
escolas. Dada a gravidade da situa~ao po!itica, econ6mica e social, nao e facil imaginar que o cenario "normativo" possa vir a ser alguma vez concretizado. A pressao demografica continuara a ult:rapassar as capacidacles de escolariza~ao, o que significa que pelo ano 2000, a popul<wao com idades compreendidas entre os 6 e os 14
anos, exclufda da educa~ao basica, podera atingir os 2 milhoes 16 •
Educa~ao informal e formar;ao profissional: um desafio estrategico do desenvolvimento
0 objectivo primordial de qualquer sistema de educar;ao nacional e, basicamente, incentivar o impacto positivo da educar;ao no desenvolvimento. Em termos
puramente econ6micos, a educar;ao deve permitir ganhos na produtividade do trabalho (capital humano). Numa perspectiva funcionalista mais ampla, a educa~ao
como um instrumento supremo de transmissao de valores, deveria possibilitar a preparar;ao dos membros de uma sociedade para a participar;ao activa nos processos de
modernizar;ao e desenvolvimento socio-econ6mico (Fazendero, 1992:34).
15
A simula~fto foi baseada na extrapola~ao de tende11cias registaclas nos 5 a11os a11tes do ano lectivo
1990/91. No que cliz respeito aevo l u~ao hipotetica das variaveis demograt'icas, taxas de admissao, de repeti~ao,
gradua91io, aba11dono, etc., foram incluidas 110 modelo, combinadas com varios cenarios relativos a necessiclades em termos do ntimero de professores, salas de aula, equipamentos, etc. (Fazenclero, 1992).
16
Os cenarios "11ormativo" e de "estagna9ao'', consideram taxas medias de crescimento a11ual de escolariza~ao de 5,9%, e I ,2% respectivame11te. lsto quer dizer que na totalidade da popula~ao de 3 405 798 corn as
iclades compreenclidas entre os 6 e os 14 anos, 110 ano 2000, estariam matriculados, sob o cem\rio "nonnativo"
2 032 289 e sob o cem\rio de "estagnarrao" I 298 894 alunos.
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Adao (14) de Rocha Pinto, escreve seu nome corn grande dificuldade,
nao le e nem sabe calcular. Nunca frequentou a escola publica mas completou a 2.a classe com um explicador. Sua instru~ao. entretanto, foi inteiTompida pm·que o seu irmao mais velho (39) nao pode mais pagar o explicador.
Adao come~ou a ganhar dinheiro alugando sua bicicleta ou trabalhando na
constru~ao civil. Nao pode fazer poupan~a pm·que gasta todo o seu dinheiro
em pe~as para a sua bicicleta.
Roca & CIES (1996)

Em Angola, o sistema de educa~ao esta muito longe de promover a sinergia
positiva entre o desenvolvimento do capital humano e o desenvolvimento socio-econ6mico. Como foi dito antes, o si sterna nao tern sido nem sequer capaz de motivar a maioria da popula~ao para assegurar-lhe o acesso a escolariza~ao basica,
enquanto que os matriculados nao tiram quase nenhum proveito do programa oficial escolar 17• Nao e, tambem, provavel que a incidencia da exclusao educacional
em massa, que afecta particularmente as crian~as e jovens adolescentes mais
pobres, mude substancialmente num futuro proximo. Numa situa~ao destas e tendo
em conta que a exclusao educacional implica numa marginalizar;ao de pessoas e
grupos, ainda em sua infancia, que tipo de futuro espera quase 1,5 milhoes de crian~as e jovens adolescentes fora do sistema formal de educa~ao 18? Por mais quanto
tempo sera desperdi~ada sua criatividade na !uta diaria de sobrevivencia nas ruas?
Agora que as condi~oes para o desenvolvimento em paz estao a se aproximar, pode
Angola assumir os custos de negligenciar os potenciais produtivos da sua juventude, ou seja, o recurso nacional de desenvolvimento mais rico e abundante? As respostas a estas questoes dependerao da escolha de op~oes de polfticas para a diminuir;ao da pobreza em massa atraves do combate aexclusao do sistema de ensino
basico.

11
Nao s6 o sistema de EBR que einadequado, mas tambem as escolas vocacionais falhaam em facilitar
uma inser~ao mais n\pida dos jovens na vida produtiva (Fazendero, 1992: 34).
18
Como consequencia da exclusao educacional ter acontecido em tenra idade, as pessoas sao obrigadas
a serem exclufdas por toda a vida e em todas as esferas, i.e., socio·econ6mica, jurfdica, cultural, etc. Como foi
salientado na Cimeira Social, em 1995, em Copenhaga, o acesso ao ensino basico, atraves de uma ac~ao concertada entre o governo e as ONGs, e uma pre-condi~ao para o combate a exclusao social e a pobreza
(PPONGD, 1995).
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Em varios pafses, ja ha importantes experiencias relacionadas corn a implemenmaioritariamente por ONGs (nacionais e internacionais) de formas nao-convencionais da educa~ao basica funcional, de desenvolvimento de habilidades e
de forma~ao vocacional, que estimulam eficazmente a criatividade proclutiva entre as
crian~as e jovens adolescentes pobres 19• Para que algumas dessas experiencias, bas··
tante ricas cm metodos inovaclores, c com resultados bastante encorajantes (ver a
sec~ao seguinte), pudessem ser aplicadas em Angola seria necessaria que a educa~ao
informal, primeiro, ganhasse uma "legitimiclade geral" e, segunclo, abrangesse uma
popula~ao de "crian~as de rua" muito maior do que eo caso hoje em clia 20 .
ta~ao,

Urn meio de ultrapassar essas limita~oes seria prover a ecluca~ao informal de um
quaclro institucional adequaclo que garantiria a sua complemcntariclade com o sistema de educa~ao formal. De facto, a meta cla ins titucionali za~ao cleveria ser a de
assegurar que a educa~ao informal ganhasse maior estabilidacle e cobrisse as "crian~as de rua" (por ex., atraves de medidas e instrumentos de apoio jurfdico, financeiro
c outros), assim como aceita~ao social e .lcgitirniclade explfcita (ex., atraves do
reconhecimento de certificaclos, etc.) 21 •
Mas, por que cleveria ser importante apoiar formas de ecluca~ao alternativas e
informais para crian~as e jovens aclolescentes pobres em Angola? Por que razao,
alem cla humanitaria, caritativa e/ou cla "solidarieclacle corn os mais pobres", cliferentes institui96es governamentais deveriam estar dispostas a promover a educcwao
e forma9ao inforrnais, e clm·em apoio as ONGs 22? Resumindo, haveni algum interesse nacional especial por detras da necessidade de se estabelecer urn quadro institucional, a fim de possibilitar uma educa9ao basica informal eficaz para as crian~as e jovens mais pobres?
19
Aqui os termos "al ternativo" e "nao convencional" signiticarn "fora da escola" e, simultaneamente,
"mais adequado" as necessidades especfficas educacionais das "crianyaS de rua". 0 termo "alternativo" e, tambem, aplic<\vel a todos os aspectos da educa9iio, desde o planeamento de equipamenlos educativos, pa~sando
pelo desenvolvimento curricular e metodos didatico-pcdag6gicos, ate a forma9a0 de professores (educadores,
animadores, monitores, etc.), funcionamento das inslitui96es e financiamento.
~~ Por estar fora do sistema nacional de educa9ao, o ensino informal esta, hoje, automaticamente exclufdo
de outros sistemas nacionais principais tais como os econ6mico, jurfdico, Financeiro, administrativo e politico.
21
A institucionalizar;ao que beneficiaria a educa9ao informal deveria resultar de, e contribuir para um
refor9o da coopera9ao entre institu iyoes governamentais e ONGs. Um bom exemplo de como isso e possfvel
foi o estabelecimento de escolas Undungu ("escolas para a vida"), no Quenia, em meados dos anos oitenta, com
o apoio do governo desse pafs. (Dallape: 1988)
n Sobre o papel fundamental das ONGs na democratizayao e na promo9ao mais efectiva da esfera social
do desenvolvimento, ver UNDP ( 1993: 84-99). Ver tambem: PPONGD ( 1995).
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A resposta e sim, porque e de importancia estrategica para o desenvolvimento econ6mico e social do pafs, apoiar a educa~ao informal, juntamente corn
a forma~ao vocacional, visando desenvolver e refor~ar o sector informal da
econom1a.
E por que o sector informal da economia? P01·que tem sido e continuan\ a sera
longo prazo, a forma mais importante de emprego e fonte de rendimentos para os
pobres, ou seja, a maior parte da popula~ao angolana e a em mais nipido crescimento. Relat6rios do Ministerio da Administra~ao Publica, Emprego e Seguran~a
Social (MAPESS) demonstram que, em 1992, 90% da popula~ao economicamente
activa estava empregada no sector informal o qual tem funcionado como uma actividade econ6rnica-chave em Angola - como em outros pafses em desenvolvimento em crise econ6mica, corn urn sector publico demasiado grande e com altas
taxas de desemprego (MAPESS, 1995: 3) 23 .
De acordo com as estimativas do MAPESS, para a maioria da popu l a~ao entre
os 10 e 34 anos (5,2 milhoes), que representa 45% do total da popula~ao (11,5
milhoes) em 1995, as hip6teses de integra~ao no sector formal ou "moderno" da
economia sao mfnimas pelas seguintes razoes principais: o sector formal da economia pode empregar apenas 10% da popula~ao em idade activa entre a qual, uma
parte substancial, nao tem qualific a~ao profissional adequada ou tern s6 qualifica~ao muito basica; existe uma falta de articula~ao e de equilfbrio entre as necessidades do emprego ea forma~ao profissional; os Centros de Emprego estiio quase totalmente destrufdos; existe uma falta cle coordenayao entre os sectores destinados as
actividacles geradoras de emprego; a cria~ao de novos postos de trabalho nas empresas surgidas recentemente emuito reduzida (MAPESS, 1995: 2-3) 2-1.
~ao

Voltando ao assunto central desta sec~ao que consiste na necessidade de promoda educayao basica informal e forma~ao vocacional como uma parte integral

23 "Na Africa Subsariana, ... entre 1980 e 1985, enquanto que no sector moderno da cconomia urbana
foram criados apenas 500 000 postos de trabalho, no sector informal chegaram a ser criados cerea de seis
milhoes de novus empregos. Em 1990, o sector informal empregava mais de 60% da for~a de trabalho urbano,
mais do que o dobro da parte empregada no sector formal " (UNDP, 1993: 41).
N 0 sector informal em Angola tem sido, desde ha muito, proscrito icleologicamente e marginalizado nas
politicas de desenvolvimento. Em 1988, o Governo tentou, pela primeira vez, criar condi~oes polfticas e jurfdicas para reconhecer o sector informal coma um componente legftimo da economia. Contuclo, o sector informal
continua a espera de reconhecimcnto e apoio explicitos como uma realidade de hoje e em que valera investir
amanhil.
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dos esfor~os para fortalecer o sector informal, vale a pena salientar o seguinte
importante argumento adicional, baseado na experiencia mundial:
- o que distingue as actividades produtivas no sector informal das no sector
formal e que a aquisi~ao de capacidades produtivas e de gestao ocorre, basicamente, fora do sistema formal de educa~ao 25 •
Tendo em vista a realidade da exclusao educacional, do desemprego e cla crise
econ6mica em Angola, o argumento acima mencionado cleveria ser suficiente para
o Governo aceitar as op~oes de polfticas de apoio tanto aeduca~ao informal como
ao sector informal da economia - e nao ignon1-las, como tern sido o caso ate
agont

Integrar
informal

"crian~as

de nut" na

capacita~ao

de mao-de-obra do sector

A discussao anterior apontou para a necessidade da promo~ao do sector informal da economia atraves do, inter alia, incentivo ao aumento da capacidade tecnica
da for~ a de trabalho empregada neste sector. Uma vez que uma grande parte dessa
for~a de trabalho tem sido, de facto, recrutada entre crian~as e jovens adolescentes
exclufdos do sistema formal de educa9ao, os incentivos ao aumento da capacidade
produtiva deveriam ser destinados exactamente a elas, as "crian9as de rua".
Alem disso, uma vez que as "crian9as de rua" de facto nao tern hip6tese de retornar ao sistema de educa9ao formal, parece l6gico que os incentives ao aumento da
capacidade tecnica da fotp de trabalho do sector informal deveriam ser concretizados atraves do sistema de educa9ao e forma~ao alternative e informal e que tal sistema deve ser tambem promovido. Na linha de discussoes anteriores, deve ser real~ado que poderiam ser obtidos efeitos positivos sociais e econ6micos multiplos emprego produtivo, diversifica~ao da produ~ao e dos servi~os, eleva~ao do padrao
de vida, integra~ao social, etc.- se o ensino informal ea forma~ao vocacional fossem orientados especificamente para as crian~as "na rua", prevenindo assim a sua
contfnua desvaloriza~ao social - ou seja que se tornem as "crian~as da rua".
11
Numa das discussoes mais enriqucccdoras que ocorreram ate agora, sobrc polfticas para o sector in tormal da economia, promovida pela Organiza~iio Intcrnacional do Trabalho (OIT), no Quenia, den-se especial
enfase ao cankter alternativo e informal da educa~iio e da forma~ao profissional adquiridas por aqueles que trabalham neste sector (ILO, 1972).
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Contudo, ja foram registradas algumas tendencias positivas. Aparentemente
como parte do processo de transi~ao em direc~ao ademocratiza~ao da sociedade e
da economia angolanas, certas institui~oes governamentais come~aram a promover
activamente a introdu ~ao de conceitos e polfticas que poderiam favorecer o estabeIecimento de formas alternativas de ensino e, particularmente, de forma~ao profissional. Enquanto algumas institui96es ja inclufram altera96es concretas no seu funcionamento, outras tem potenciais que ainda nao foram explorados, para romper
com a actual exclusividade e ineficiencia do sistema formal.
Uma importante iniciativa recente foi o Seminario Nacional sobre Estrategia de
e Desenvolvimento de Mao-de-Obra, em Junho de 1996 no Lobito 26 •
Embora o termo "alternativa", ou "informal" nao apare9a em nenhuma das
recomenda~oes deste Seminario, a sua realiza9ao pode ter efeitos positivos na promo9ao do ensino e da forma~ao vocacional destinados as crian9as e jovens adolescentes pobres, exclufdos do sistema formal de forma9ao profissional. Para este fim,
contudo, seria necessaria que a elabora~ao futura clestas recomenda~oes e a sua
transposi~ao em polfticas, programas, ou projectos referisse explicitamente as formas "alternativas", "infonnais", "fora da escola", "flexfveis", "corresponclentes as
necessiclades", "adaptaclas as concli96es dos formandos", etc., de forma~ao profissional e de desenvolvimento das capacidades da for~a de trabalho.
Forma~ao

Por exemplo as crian~as e jovens aclolescentes pobres exclufdos do sistema de
ensino basico (ou, simplesmente as "crianc;as de rua", se este termo for aceite) deveriam ser inclufdos no futuro Piano Nacional para a Fonna9ao e Desenvolvimento de
Mao-de-Obra, especificando:
- que os "exclufdos do sistema de ensino basico" sao uma categoria complementar na lista dos beneficiarios-alvo prioritarios, acima mencionada, ou que
os "exclufdos do sistema de ensino basico", em verdade, pertencem, ou
representam um subgrupo distinto dentro da categoria estabelecida anteriormente dos "jovens aprocura do primeiro emprego" como beneficiarios prioritarios.

21
'

Organizado pelo MAPESS, o objectivo deste Semim\rio foi criar uma platafonna para um apoio mais
decisivo ao desenvolvimento de recursos humanos e sua institucionaliza~ao, necessaria para combater os desequiHbrios estruturais no mercado de trabalho e para estimular uma mais rapida cria~ao de oportunidades de
emprego remunerado.
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Mais, incentives a forma~ao profissional atraves da aprendizagem de produ~ao
e servi~os em pequena escala poderiam incluir creditos, tecnologia, infra-estruturas,
marketing, etc., especificamente para os proprietaries e mestres do sector informal
para encoraja-los a aceitarem crian~as e jovens adolescentes para trabalhm nas suas
finnas. Tambem, as ONGs empenhadas no ensino informal, na forma~ao vocacional e em outras actividades que beneficiam as crian~as e jovens adolescentes mais
pobres, deveriam ser envolvidas no levantamento das necessidades de forma~ao
profissional, assim como no trabalho de defini~ao da polftica e das actividades do
Fundo especial acima mencionado.
Claro que nenhuma das ideias acima mencionaclas ou semelhantes pode ser viavel, a menos que as seguintes duas pre-condi~oes sejarn cumpridas, uma muito
geral, a um macronfvel, e outra muito concreta e pragmatica, a um micronfvel de
cons idera~ao. A primeira pre-condi~ao e que o clesenvolvimento do sector informal
da cconomia, incluindo a capacita~ao da for~a de trabalho deste sector, seja explicitamente apoiado atraves de polfticas macro-econ6micas e de descnvolvimento
social e atraves de suas mecliclas e instrumentos. Isto requereria uma estreita coordena~ao instituc.ional, especialmente entre a Secretaria de Estaclo do Planeamento
(SEP) eo MAPESS.
A seguncla pre-c ondi ~ao , cuja sati s fa~ao e fundamental para a pre sta~ao do
apoio institucional clestinaclo as "cri an~as de rua", e que os criterios definidos para
obter o direito a programas de forma~ao profissional em Angola tornem-se substancialmente mais flexfveis ou sejam mudaclos substancialmente. Nomeaclamente,
para fazer com que as "crian ~as de rua" tenham tambem direito a beneficiar de programas nacionais de forma~ao profissional, a idade e o nfvel de instru~ao formal,
como os unicos criterios que definem "jovens a procura do primeiro emprego"
devem tornar-se bastante mais flexfveis (por ex., adoptando-se uma iclade limite
inferior mais baixa), ou melhor, ser inteiramente substitufdos por criterios novos e
mais justos, que nao descriminem os ja descriminados pela exclusao educacional.
Por outras palavras, a elegibilidade deve ser garantida para as categorias de juventucle como, por exemplo, "todos os que tem de garantir o seu proprio sustento", ou,
"os que entraram no mercado de trabalho", ou "os que precisam de assistencia para
compensar a falta de instru~ao e de h abil ita~oes", - ou seja, para as "crian9as
de rua" 27 .

27
Eclaro que se cleve cuidar que tais clefini\ocs niio violcm os pad roes cla OIT contra a explora~ao do trabalho inhmtil. Yicente defcndc: "A proibi~ao (do trabalho infantil) deve abranger toclos os jovens que nao
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Uma vez satisfeitas as duas pre-condi96es acima referidas, o ensino informal e
os programas de forma9ao vocacional para as "crian9as de rua" poderiam ser desenvolvidos como actividades de continua9ao de algumas realiza96es e novas iniciativas recentes do MAPESS, e especificamente da Direc9ao Nacional para Emprego e
Forma9ao Profissional (DNEFP). Mais, pela natureza do seu mandato, a contribui9ao do Instituto Nacional de Alfabetiza9ao (INA) para o desenvolvimento de recursos humanos para o sector informal deveria ser de uma importancia fundamental,
uma vez que dificilmente qualquer neg6cio pequeno pode ser sustentavel corn
empresarios ou for9a de trabalho analfabetos. 0 problema, contudo, e que o INA
deve fazer esfor9os adicionais para realizar programas de alfabetiza9ao funcional
abrangendo uma popula9ao muito maior do que a actual. (Roca, 1997: 44-45).
Entre outras institui96es pertencentes ao Ministerio da Educa9ao que poderiam
tambem contribuir consideravelmente para o desenvolvimento do ensino informal
melhor organizado e em massa, e implicitamente, para o desenvolvimento do sector informal da for9a de trabalho, merecem destaque o Instituto Nacional para
Investiga9ao e Desenvolvimento da Educa9ao (INIDE) eo Instituto Medio Normal
"Garcia Neto" (INGN). 0 INIDE poderia realizar as suas pr6prias investiga96es ou
coordenar as de outras institui96es (por ex., da DNEFP/MAPESS) e das ONGs,
sobre contextos socioecon6micos e socio-culturais de desenvolvimento de currfculos, programas e metodos de ensino adequados (ou seja, alternativos, flexfveis,
sensfveis as necessidades, etc.) 28 0 INGN, que actualmente sofre de uma fraca
motiva9ao a priori dos estudantes (ou seja, os futuros professores do ensino primatenham atingido 15 anos ou estejam ainda submetidos aescolaridade obrigat6ria de 9 anos (no mfnimo) a tempo
inteiro que devera ser imposta pela legisla9ao angolana. Poden\, no entanto, consagrar-se a possibilidade de com
14 ou menos anos efectuarem certos trabalhos ligeiros ou exercerem actividades de natureza cultural, artfstica,
desportiva, ou publiciH\ria" (Yicente, 1994: 202).
28 lsto poderia incluir investiga96es de campo, avalia96es transversais de temas, experimenta96es-piloto,
etc., em t6picos tais como: motiva9ao dos pais em excluir os filhos do ensino; motiva9ao das crian9as para o
abandono da escola; contexto psico-cultural e socio-econ6mico do baixo nfvel de instru9ao entre repetentes e
outros; os beneffcios reais e imaginados pelos pais em rela9ao aos custos com o ensino basico informal (ex.,
com os explicadores), assim corn a exclusao das crian9as da escola; estrategias de sobrevivencia das crian9as
na rua; necessidades educacionais para a sobrevivencia diaria das crian9as na rua; necessidades educacionais e
perspectivas de vida das crian9as na rua; adapta96es pontuais dos currfculos e programas existentes; cria91io de
novos currfculos e programas alternativos para corresponder as necessidades educacionais identificadas; integra91io do ensino basico com a forma91i0 vocacional; mapeamento das necessidades (Carta escolar) para o
ensino basico alternativo fora da escola; identifica9ao de entidades prestadoras de educa9ao basica e de forma91iOvocacional, alternativas e reconhecidas juridicamente, assim como o estabelecimento de suas redes; padroniza91io de diplomas de varios nfveis do ensino basico fora da escola; analise e adapta9ao de experiencias de
outros pafses em Africa e em outras partes do mundo, etc.
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rio corn baixos salarios e mal reconhecidos socialmente) poderia tornar-se a institui~ao central para o aperfei~oamento em metodos de educa~ao e de forma~ao de
formadores, a]ternativos e sensiveis as necessidades 29 .
No fim desta discussao, ha de ser salientado que igual importancia deveria ser
atribufda a forma~ao profissional e ao ensino basico. De f~tcto, e preciso integni-los
e oferece-los de urn a maneira flex{vel, p01·que "... e essencial ter em conta que crian~as desfavorecidas tern urn trabalho a fazer a parte de frequentar a escola. Nao deve
ser esquecido que a razao clestas crian~as estarem na rua e a pobreza e que o seu
objectivo fundamental diario ea aquisi~ao de comicla e dinheiro. Portanto, 'aprender' cleve ser combinado corn 'ganhar', quer incluindo na forma~ao componentes
de gera~ao de rendimentos, quer organizando a forma~ao em honirios quando as
crian~as nao tem de estar a ganhar para viver nas ruas. 0 currfculo deve complementar este aspecto de ganhar dinheiro na vida desses jovens e os professores
devem perceber a importancia da necessidade das crian~as obterem a sua alimenta~ao e em que medida isso interfere com a sua forma~ao" (ENDA Youth Action,
1986: 14-15).

Algumas experiencias inspiradoras das ONGs
Foi ja demonstrado em muitos estudos e programas/projectos de campo executados em diversos pafses que a promo~ao de actividades de pequena escala, geradoras de rendimentos, em conjunto corn a educa~ao basica informal, representa um
meio viavel para a integra~ao social e econ6mica clas "crian~as de rua". Alguns

19

Nomeadamenle, o Instituto poderia realizar l'onna9ao, assim como publicar manuais, para todos os que
estao envolvidos di recta ou indirectamente em difercntes fonnas de ensino basico, tanto dentro como fora da
escola, para crian9as e jovens adolesccntes pobres, tais como: a) professores da escola primaria, que poderiam
ser habilitados para lidar selcctivamente com cliferentes alunos (os dos musseques. potenciais desistentes, repctentes, rapazes, raparigas, etc.); poderiam ser empregados pelo MAPESS , pclas ONGs e por outros para trabalhar a tempo parcial ou inteiro em programas e projectos de ensino basico fora da escola, o que poderia ajuda-los a melhorar sua motiva9i\o para o trabalho (estima social e rendimentos); b) activistas das ONGs, Igrejas,
etc., poderiam ser habilitados para o ensino basico fora da escola e para dar aten9ao especffica a crian9as e
jovens adolescentes pobres em diferentes circunstancias (por ex., deslocados e refugiados, nos musseques sem
escolas, em areas rurais); as suas propinas de fonna9ao deveriam ser pagas ao lnstituto pclos respcctivos programas e projectos; c) formadores do lnstituto Nacional de Alfabetiza9ao; deveriam ser habilitados para trabalhar mais efectivamente com jovens (e nao s6 corn adultos, como actualmente) na Iuta contra o analfabetismo
regressivo; d) futuros fonnadoresjunto ao lnstituto Nacional de Emprego e Forma9ao Profissional (INEFOP) e
ao ISCED.
lmm•eur<io Soda/. 171/S. 1998
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exemplos concretos que poderiam inspirar futuras actividades semelhantes em
Angola, sao apresentados abaixo.
Um programa para o desenvolvimento das actividades de pequena escala, geradoras de rendimentos no Abidijao, Costa do Marfim, tinha como objectivo o crescimento e estabiliza9ao dos rendimentos das "crian9as de rua" provenientes da lavagem de carros, do enchimento de pneus, dos servi9os de cabeleireiro, de venda
ambulante e de corte e costura, da constn1yao em pequena escala e de v<lrios tipos
de repara96es, etc., atraves
- da sensibili za9ao das autoridades locais sobre o papel destas actividades e
sobre a capacidade destas para absorver o desemprego entre os jovens;
- da edt1Ca9ao das crian9as de como poupar dinheiro, manter a higiene individual e colectiva, gerir o tempo de trabalho e o tempo de lazer, etc.;
- da garantia de uma maior seguran9a da crian9a pelo estabelecimento de
coopera9ao com a policia, para evitar maus tratos e a sua explorayao;
-do contacto com empresas industriais e comerciais para aumentar o seu interesse pela subcontrata9ao dos pequenos produtores;
- da diversificayao das actividacles de gera9ao de renclimentos de raparigas
(que tenclem a estar limitaclas aos serviyos de cabeleireiro, mas que tem
demonstrado aptidao para trabalhar tambem no comercio, no preparo de
comida, tomando conta de locais publicos, como empregadas domesticas,
lavacleiras, servidoras de cafe, etc.)
- da forma9ao de educadores e animadores na procura e realiza~ao de "respostas economicamente viaveis aexclusao social" (Kokora, 1990).
Dentro do programa destinado apreven9aO do LISO de drogas e da delinquencia
na Bolivia, foi desenvolvida uma actividade especial na cidade de El Alto com o firn
de prestar assistencia as "crian9as de rua" na gestao financeira e na poupan9a dos
renclimentos gerados por suas actividades como engraxaclores de sapatos, vendedores ambulantes, etc. Para esse fim, as seguintes activiclades foram realizadas:
- um sistema de poupan9a foi criaclo com crian9as "na" e "de rua";
-as crian~as foram sensibilizadas para a boa ou ma aplica9ao dos seus ganhos,
apesar destes serem por vezes muito pequenos;
- as crian~as foram treinadas para planear e gerir suas finan9as corn autonomia,
incluindo a aquisi~ao progressiva de habitos de comprar bens de consumo
para uso diario (sabao, roupas, instrumentos de trabalho, etc.); e
- uma maior confian~a foi estabelecida entre as "crianyas de rua" e a comunidade local (Gratiniano & Gregoire, 1990).
{
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Numa investiga~ao em Libreville, Gabao, a pobreza, a desintegra~ao da familia
polinuclear e das liga~6es de parentesco assim como o exodo rural, foram identificados como as causas principais da delinquencia juvenil. Como um seguimento
deste estudo, foi iniciado urn projecto sob os auspfcios de institui~6es governamentais como o Ministerio da Saude e Desportos, Seguran~a Social, Justi~a, Educa~ao,
etc., e em coopera~ao com ONGs, com o objectivo de:
- ajudar as "crian~as de rua" a adoptar o sentido de responsabilidade e de vontade de exercer um t:rabalho produtivo, reconhecido socialmente;
- mostrar aos pais e acomunidade local que existem varias possibilidades de
reintegra~ao social das crian~as delinquentes;
- despertar o sentimento de auto-estima entre as "crian~as de rua";
- formar educadores e animadores de rua; e
- estabelecer oficinas (de carpintaria, de agricultura, de jardinagem, etc.), iniciando pequenas actividades de gera~ao de rendimentos (repara~6es varias,
engraxamento de sapatos, lavagem de carros, venda de jornais, etc.) e bases
para a cria~ao de pequenas e medias empresas (Medza-Me-Nguema, e
al., 1991).
Os principais resultados das entrevistas de uma investigar;:ao de campo sobre
actividades de pequena escala praticadas por crian~as e jovens adolescentes em
Nouakchott, Mauritania, foram:
- as condi~6es de vida dos jovens "nas" e "das ruas" (idade media de 15 anos;
entre os 9 c 20 anos) reflectem mudan~as sociais caracterizadas pelo desaparecimento da tradicional solidariedade social, pela desintegra~ao das famflias, pela n1pida urbaniza~ao, etc.;
- foram identificadas como actividades artesanais mais tfpicas: a vencla ambulante, principalmente de comida e cigarros, adquiridos no mercado grossista;
o transporte de compras em carrinhos de mao, um importante substituto para
a falta de transportes urbanos organizados, especialmente para os distantes
bairros de lata nos suburbios; a cobran~a de bilhetes em mini-autocarros; a
limpeza e corte de peixe; aprendizagem em oficinas de repara~ao de can·os e
outras; aprendizagem em talhos; lavagem de carros; repara~ao de pneus;
tomar conta de crimwas; engraxamento de sapatos; recolha e venda de resfduos de verduras para alimentar animais domesticos; carregar bagagem; trabalho auxiliar em bombas de gasolina; etc.;
- uma parte importante dos rendimentos era destinada assuas famflias, por ex.,
"amae pobre", "ao irmao que estuda", "ao pai doente", "airma abandonada";
llllerrenr<io Social, 17118, /998
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- foram identificadas as seguintes necessidades prioritarias das "crian~as de
rua": amizade e afecto; ensino e forma~ao "ser habilitado", "mudar a fonte
de rendimentos", "chegar a uma situa~ao mais estavel"; auto-estima e aceita~ao social, para "nao serem identificados como delinquentes";
- menos de metade pensava em continuar as suas presentes actividades; a
maioria desejava tornar-se mecanicos "para ganharem bem e rapido", assim
como trabalhar no comercio, tornar-se funcionarios publicos, soldados e polfcias; seu conselho mais frequente "a um irmao mais novo" seria "arranjar trabalho", "ir para a escola", e "descobrir os seus pr6prios interesses e capacidades".
Recomenda~6es sobre o que deveria ser realizado como parte da polftica de
assisU~ncia as "c1ian~as de rua" na Mauritania sao bastante relevantes e poderiam

ser aplicadas em muitos outros pafses, incluindo Angola. Exemplos destas recomende polfticas sao dados abaixo.

da~oes

- Estudos inter-sectoriais sobre "crian~as de rua" deveriam ser executados regularmente, incluindo as mudan~as das rela~oes entre pais e filhos,
as consequencias da exclusao educacional, o impacto da comunica~ao
social, etc.
- Postos de medicina preventiva e curativa deveriam ser organizados para
jovens trabalhadores (semelhante aos centros de saude nas escolas).
-- Quiosques especiais deveriam ser construfdos nos quais as "cri an~as de rua"
poderiam ter os seus compartimentos para guardar os seus instrumentos de
trabalho e outros pertences.
- Esquemas de pequenos creditos para as "crian~as de rua" deveriam ser estabelecidos, e geridos por uma ONG, especialmente para equipar tecnicamente
actividades geradoras de rendimentos, etc.
- Programas de treino deveriam ser elaborados, incluindo m6dulos adaptados
a necessidades especfficas, assim como a alfabetiza~ao funcional, gestao
aplicada, melhoramentos tecnol6gicos, marketing (incluindo feiras e apresenta9ao de produtos).
- As autoridades administrativas deveriam ser convencidas da necessidade de
dar apoio as actividades em pequena escala.
- Uma campanha de informa~ao/comunica~ao publica deveria ser organizada
para dar prioridade a crian~as e jovens em geral, sendo que cleve ser daclo
apoio, em particular, as "crian~as de rua" e as suas actividades em pequena
escala. "Na opiniao de certos circulos oficiais, essas actividades sao s6 para
adultos. Com a desregulamenta~ao do Estado, estao a se criar muitas perslnten'tllf<lo Social, 171/8, / 998
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pectivas no pequeno sector privado. Neste sentido, seria rnais do que justo
reservar urn born lugar para as crianc;as e jovens adolescentes" (Karnara & El
Michry, 1990).

A experiencia do projecto "l(andengues Unidos"
Este projecto tem o seguinte objectivo geral: aumentar a capacidade das "crianc;as de rua" para sobreviver e construir um fut11ro para elas pr6prias, no contexto
urbano. Os beneficiarios imediatos sao, primeiro, os grupos de "crianc;as de rua" da
Baixa de Luanda e, segunclo, as crianc;as dos musseques de Rocha Pinto, um tfpico
suburbio pobre, com falta de infra-estruturas e servic;os basicos 30•

A maioria clas crianc;as nao relaciona a cducac;ao com o seu futuro.
Quando perguntaclas sobre o que gostariam de ser, a maioria clas crianc;as em
Rocha Pinto rcsponcleu "engenheiros", "ministros", "presidentes", "medicos" e "pilotos". Apenas poucas responderam que desejariam ser "motoristas", "medinicos" ou "peclreiros". A maioria das raparigas respondeu "professoras" e "don as de casa".
Roea & CIES ( 1996)

A filosofia e metoclologia do projecto e, resumidamente, a seguinte: aumentar a
capaciclade das crianc;as para sobreviver de um modo independente num ambiente
diffcil, prestando-lhes assistencia na descoberta e valorizac;ao dos seus pr6prios
potenciais e necessidacles e nos esforc;os para construc;ao de um futuro melhor;
fazer uso maximo dos recursos disponfveis - ou seja, das pr6prias crianc;as bem
como da sociedade civil - que possam garantir uma integrac;ao socio-econ6mica
sustentavel das "crianc;as de rua".
As actividades relacionadas com o ensino consistern basicamente em: identificar e avaliar os problemas e necessidades especfficas de cada crianc;a e de cada
30 Sobrc o fen6meno dos nwsseques e sua " ... expressao ffsica e social de uma morfologia urbana improvisacla, precaria e em constantc cxpansiio, ocupacla de uma maneira geral pelo habitantes economicarnente mais
pobres cla capital angolana" ver Carvalho ( 1992). Pacheco clefende que a "mussequiza(:cio", aparte cla conota~ao pejorativa, revela tun nfvel elevado de pauperiza~ao da popula~ao ( 1996: 2).
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grupo atraves da comunicac;ao directa e activa entre os beneficiarios do projecto e
o pessoal do projecto, com base no conceito e metodos de "acc;ao- pesquisa participativa" 31; levar a cabo a educaqao basica informal e desenvolvimento de habilidades (artes e oflcios); "educac;ao para a vida" isto e., manuten<;ao da higiene pessoal,
comportamento em situac;oes especfficas, uso dos direitos civis, etcY.

Revelou-se uma grande discrepancia entre a escolariza<;ao formal e o
nfvel real de instruc;ao das crimwas de rua entrevistadas em Rocha Pinto.
Quase nenhuma das que completaram a 3.a classe p6de ler com facilidade
uma frase curta, escrever seu nome e fazer um calculo simples. Tambem dois
terc;os das que completaram a 1." e 2." classes (sendo a maioria repetente)
podiam !er, escrever e calcular com grande dificuldade e um ter<;o nao o
podia fazer.
Roca & CIES ( 1996)

As actividades educacionais e outras, tem tido efeitos iniciais importantes no
grupo-piloto de crianc;as "da rua" da Baixa de Luancla .n. Por exemplo, membros
deste grupo adquiriram o habito de tomarem mais cuidado com a higiene pessoal,
saucle e nutri<;ao (banho, lavagem de roupas, comer alimentos saudaveis, etc.);
aprenderam, ou renovaram conhecimentos anteriores, como !er e escrever, bem
como fazer Uilculos simplcs; comec;aram a exprimir o desejo sincero de ir ~t escola
(para aprender e especialmente, para "serem como crianc;as normais"), senclo que

11
A '\tc9ao-pesquisa participativa" e o processo que consiste basicamente em analisar e recolher informa9iio acerca de um problema concreto e importante com a i nten~ao de planear uma ac~ao para o combater.
A diferen9a entre a ac9ao-pesquisa e uma pesquisa comum eque a primeira econduz.ida pelas pr6prias "crian9as de rua" e com o apoio dos animadores ou "professores de rua" (EN DA TM, 1995: I0).
32 Todas as actividades estao a ser realizadas por grupos de "educadores de rua I animadorcs", compostos
por professores primarios, especialmente recrutados e fonnados pelo projccto em conceitos e metodos de ac~ao
-pesquisa participativa. Eles tem sido apoiados tecnicamente por experts nacionais e internacionais na area da
educa9ao funcional, forma~ao vocacional, psicologia social, pedagogia, etc.
J.l Diffceis barreiras socio-psicol6gicas e outras tiveram de ser transpostas antes que uma rela9ao de contlanva fosse estabelecida entre as crian9as e um projecto deste tipo, isto e, um projecto que nao distribui quaisquer roupas e alimentos, como tantos outros projectos, mas esta disposto a oferecer "somente" conselhos praticos e ecluca~ao basica.
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alguns chegaram mesmo a ser admitidos numa escola primaria 34 ; habituaram-se a
pedir conselhos ao pessoal do projecto em como lidar com a policia e outras institui~5es (por exemplo, sobre o problema da falta de certificados de nascimento e
bilhetes de identidade), em como resolver problemas concretos de vivencia na rua,
tais como cuidados de saude, protec~ao de direitos civis, seguran~a de objectos
pessoais, etc.; sao sensibilizados para a necessidade de melhorar as actividades existentes geradoras de rendimentos e organizar novas (engraxamento de sapatos, lavagem de carros, entrega de alimentos, etc.), incluindo a gestao financeira (investimentos, poupan~as); come~aram a aceitar pequenos empn~stimos do projecto (em
dinheiro e materiais) para seus pr6prios empreendimentos, assim como a pagar os
emprestimos conforme os termos escritos do acordo; e, esU'io mostrando sinais
de autoconfian~a e auto-estima; por exemplo, eles agora tern pena claqueles
que continuam a viver na sujidade, que tomam estupefacientes, comem dos contentores de lixo, etc. e estao cacla vez mais dispostos a pensarem no futuro que iriam
ter: sem instru~ao, sem habilidades remuneradas, sem famflia, socialmente
exclufdos, perseguiclos, clormindo nas ruas e vivendo na miseria como vivem, hoje
em clia.

Alem cla mendidlncia, as actividades mais comuns entre "as crian~as de
rua" cla Baixa de Luancla sao: tomar conta de e lavar can·os, ajudar em carga
e descarga, ajuclar mulheres vendecloras no mercaclo, carregar agua para
apartamentos, carregar compras, etc. Os renclimentos meclios sao de 1,5
milh5es de novos kuanzas por clia (o salario de um professor primario ede
5 milh5es por mes; um d6lar americano eigual a 700 novos kuanzas). Nao
podem exercer actividades mais complexas, como engraxamento de sapatos
por falta de dinheiro para investir em material, por falta de lugar seguro para
guardar seus pertences, etc.
CIES (1997)

H 0 projecto conseguiu matricular as "crian~as de rua" que expressaram um forte desejo de faze-lo,
embora isso tenha tido um sucesso muito limitado. De facto, a maioria deles desistiu: o currfculo e.inaclequado
e demasiado rfgido; muitas vezes eles sao motivo de tro~a e marginalizados por professores c colegas; nao
poclem cumprir o hon\rio das aulas porque tem que ganhar a vida; ou a sua capacidade de concentn19ao emuito
limitada devido ao tipo de vida que enfrentam ea sua inexperiencia corn o ensino.
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0 trabalho corn o grupo-piloto das crian~as "na rua", nos musseques de Rocha
Pinto, o qual come~ou em Janeiro de 1996, consiste na combina~ao das actividades
explorat6rias, educacionais e de anima~ao da comunidade local. Os resultados obtidos representam, ate agora, uma base s6lida para actividades futuras. Por exemplo:
dois grupos principais aderiram ao projecto, isto e, urn "grupo central" estavel de
cerea de 70 crian~as e algumas centenas de crian~as que mostram interesse pelas
actividades colectivas do projecto. 0 "grupo central", dividido em varios pequenos
subgrupos tern sido activo na ac~ao-pesquisa participativa, apoiado pelo pessoal do
projecto ("educadores de rua I animac\ores"). Para os grupos mais pequenos de
crian~as, compostos principalmente pelos que abanc\onaram e por aqueles que
nunca foram a escola, foram organizadas "classes" de educa~ao basica informal
numa base regular varias vezes por semana, a horas estabelecidas e em locais na
vizinhan~a 35 . Tambem, foram organizaclas actividades desportivas e recreativas,
como parte dos esfor~os para promover e refor~ar a coesao social e coopera~ao a
nivel da comunidade local, refor~m· a comunica~ao entre os beneficiarios do projecto e outras crian~as, assim como para aumentar a visibilidade do projecto em si.
Foram dados os primeiros passos para criar condi~oes de forma9ao vocacional e de
gera9ao de rendimentos atraves da identifica9ao in loco de artesaos de produtos
comercializaveis, tais como cestos, objectos em barro, roupas, etc., os quais estariam dispostos a transmitir os seus conhecimentos e habilidades as crimwas interessadas 36. A anima9ao e organiza9ao da comunidade local foi muito encorajada com
a abertura da Casa da Amizade (uma constru9ao simples com duas divisoes) onde
a criatividade das crianc;as (e cada vez mais dos seus pais), a camaradagem, etc.,
podem ser demonstradas atraves de uma variedade de actividades desenvolvidas em
conjunto 37 .
Alem de trabalhar directamente corn crian~as "na" e "cla rua", as activiclacles
complementares, igualmente importantes do projecto "Kandengues Unidos",
incluem: a fm·mac;ao do pessoal do projecto, bem como do pessoal do MINARS e
de numerosas ONGs, que lidam corn as crian~as pobres; produ~ao de materiais

Jl Vcndo classes como estas, as outras crianqas tambem se sentiram atraidas, o que mostra em si o quiio
forte eo desejo de educa9ao, isto e, de "aprender a razao das coisas" ou, como muitos dizem, para niio "ficarem estupidos".
6
)
As negocia~oes com estas pessoas indicam que e possivel cstabelecer acordos com eles, conseguindo
que o problema da falta de materiais. ferramentas e espa~o seja resolvido de algum modo.
7
'
Alem das instala96es recentes estabelecidas por algumas seitas religiosas, nao ha outros espa~os
comuns na vizinhan9a. A Casa da Amizade, que ja provou scr demasiado pequena para acolher todos os que
gostariam de tomar parte deJa, ten\ de ser alargada.
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diclacticos; pesquisas, estuclos e oficinas; documenta~ao; informa~ao, sensibiliza~ao
publica e publica~oes sobre as "crian~as de rua" em Angola e no estrangeiro;
refor~o do apoio institucional; promo~ao de microprojectos para "crian~as de rua"
realizados por ONGs nacionais; e, preven~ao cla violencia e abuso de menores.

Eisa (1 0) de Rocha Pinto ganha clinheiro vendendo agua fresca, doces,
cebolas e faz "outros neg6cios que a mae lhe manda fazer". Esta a repetir a
l.a classe, ainda e analfabeta e sofre de falta de concentra~ao.
Aida (13) nunca esteve matriculada na escola mais proxima, em Rocha
Pinto, porque nao possui certidao de nascimento. Ambos os pais morreram.
Nao podia pagar explica~oes e continua a ser analfabeta. Aida passa o dia
inteiro a tomar conta de dois primos bebes e duas pequenas crian~as da vizinhan~cl.

Roea & CIES (1996)

Este projecto ja demonstrou:
- que as "crian~as de rua" sao geralmente receptivas aassistencia baseada em
conselhos praticos e de ed uca~ao funcional oferecidos na rua, e que para
atraf-las, nao e necessaria doar-lhes alimentos, roupas, etc. ou oferecer-lhes
abrigo em institui~oes de assistencia social; e
- que a educa~ao formal, o incentivo acriatividacle e auto-estima, as actividades de clesenvolvimento de habilidades e outras activiclades de educa~ao
alternativa corn as "crian~as de rua" na Baixa de Luancla, poderao produzir
efeitos positivos apesar das muitas dificulclacles s6cio-psicol6gicas e ffsicas
encontradas lidando corn elas; mas tambem
- que e de uma importancia esh·ategica dar maior aten~ao e intensificar o trabalho preventivo com as cri an~as pobres dos subUrbios, fora do ensino formal, isto e, aquelas que esH'io "na rua" oferecendo-Jhes educa~ao alternativa,
prMica, orientada para o desenvolvimento de habilidades e para a vida diaria
nos musseque. Estas crian~as pocleriam ser nao s6 compensadas aclequadamente pela exclusao educacional, mas tambem, nao sentiriam necessidade
de fugir de casa para a Baixa "mais atractiva", onde se tornariam crian~as
"da ma".
lnterrell\'tio Social. 17118. /998
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Conclusoes e sugestoes
As dificuldades end6genas e ex6genas tern impedido o sistema de educa9ao
angolano de abranger a maim·ia da popula9ao em idade de frequentar a escola primaria, especialmente entre os mais pobres. Alguns clesses impedimentos poclem,
eventualmente, enfraquecer e mesmo desaparecer com o processo cle paz, mas a
exclusao educacional em massa continuara por bastante tempo. Se nao for por outra
razao objectiva, emais do que provavel que a dinamica e estrutura demognificas do
pafs nao permitirao a diminui9ao da exclusao em massa das "crian~as de rua", ou
seja, das cri an~as "na rua" e, ulterionnente, "da rua".
As crian~as e jovens adolescentes pobres nao tem outra alternativa senao
executar qualquer actividade econ6mica remuneravel disponfvel (produ~ao de bens
e servi~os) para sobreviver (e algumas vezes para ajudar as suas famflias, tambem).
Sua motiva~ao para adquirir conhecimentos e habiliclades, esta, assim, directamente ligada aobten~ao de urn emprego. Na falta de assistencia exterior, eles aprendem espontaneamente "no trabalho". Isso, contudo, nao lbes possibilita descobrir
totalmente e desenvolver os potenciais criativos individuais, o que, por sua vez,
reduz as suas op~oes de melhores empregos e de uma melhor qualiclacle de vida a
longo prazo.
Portanto, a assistencia orientada para a educa~ao e capacita~ao produtiva, seria
atraente para as "crian~as de rua" se puclesse: dar "li~oes" tiraclas de suas vidas e
activiclades econ6micas, ou seja, estimula-las a procurar solut;oes viaveis para os
problemas da sobrevivencia diaria, tais como, saucle e alimenta~ao, gera~ao de rendimentos, direitos civis; submetcr as crian~as a experiencias concretas como trabalhar como aprendizes em pequenas empresas, ou come~ar os seus pr6prios neg6cios, como parte integrante do desenvolvimento das suas capacidades produtivas c
de gestao; respeitar o princfpio da liberclade individual de escolha clas "crian~as de
rua" para aderirem a assistencia cleste tipo, isto e, contrastando com as condi~oes
impostas em institui~oes de assistencia social.
Uma futura estrategia oficial de assistencia as "crian~as de rua" deveria ser
baseada no conceito de assistencia orientada para o clesenvolvimento da pessoa, o
que significa que as crian~as e jovens adolescentes pobres deveriam receber instru~ao basica, habilitay5es produtivas e ser-lhes estimulada a criatividade e auto-estima como base para sua prosperidade econ6mica e integra~ao social. A sustenfllleiT<'II!'tio Sol'io/, 17118, /998
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tabilidade de tal estrategia deveria ser garantida se fosse planeada e implementada
sob as seguintes condi~5es:
-combater a exclusao educacional deve ser considerado como urn meio de aliviar sua principal causa- a pobreza, ou seja, nao satisfa~ao das necessidades basicas humanas, desperdfcio de potenciais criativos, dependencia na
ajuda externa e desespero;
- formas nao convencionais do ensino basico e de capacita~ao produtiva
devem ser reconhecidas e promoviclas, como meios rentaveis, relevantes
socialmente e sustentaveis, entre a juventude pobre quando de sua entrada no
mercado de trabalho;
- uma vez que o sector moderno nao ecapaz de absorver a mao-de-obra jovem
disponfvel, s6 e 16gico legalizar e deliberadamente promover 0 desenvolvimento do sector informal da economia, baseado na produ~ao e em servi~os
em pequena escala corn uso intensivo de mao-de-obra.
Como institui~oe~ centrais no sistema de coordena~ao intersectorial que cleve
ser estabeleciclo, o MED, o MAPESS e o MINARS cleveriam formar uma plataforma comum, contendo a estrategia e o programa de ac~ao para a promoyao do
ensino basico nao convencional e da forma~ao vocacional para as "crian~as de rua"
(ou para "crian~as e jovens adolescentes pobres"), dando enfase anecessidade de
promover a assistencia orientacla para o desenvolvimento as "crian~as de rua" e de
atribuir a maxima prioridade ao trabalho preventive (isto e, corn as crianyas "na
rua"). Estes Ministerios cleveriam, em coopera9ao corn o Ministerio do Planeamento, tomar as medidas necessarias para a legalizayao e incentive do sector informal da economia como um promissor empregador das "crian9as de rua" a longo
prazo.
Os tres ministerios centrais deveriam tambem articular a sua cooperayao conjunta corn as ONGs. Para esse fim, as ONGs deveriam ser convidadas a propor a
sua propria estrategia e programas de ac~ao, avaliando a situa~ao e proponclo metodos adequados para prevenir ou remediar o modo de lidar corn as potenciais e existentes "crian~as de rua". A troca de experiencias sobre questoes conceptuais e pn\ticas entre a coordenayao interministerial e as ONGs, assim como negociay5es com
potenciais doadores de ajuda internacional, deveriam ser promovidas numa base
regular.
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