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AbstrAct

This paper attempts to understand the phenome-
non of children living on the extraction of burgau, 
sand in the soil and in the river, as is the case in na-
mibe, Bengo, Huila, Huambo (rivers Lufefena and Ku-
nhongamua) and Benguela ( river Catumbela), where 
children spend all day working to extract good quality 
sand for construction.

These activities challenge the universal and regio-
nal instruments for the Protection and Defense of Hu-
man rights, as well as the internal Law, because they 
deny and annul the right to Child Development, pro-
mote child labor, and become a civilizational shame.
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Introdução

«Amai a infância; favorecei seus jogos, seus prazeres, seu 
amável instinto. Quem de vós não se sentiu saudoso, às vezes, 
dessa idade em que o riso está sempre nos lábios e a alma 
sempre em paz? Por que arrancar desses pequenos inocentes 
o gozo de um tempo tão curto que lhes escapa, de um bem 
tão precioso de que não podem abusar? Por que encher de 
amarguras e de dores esses primeiros anos tão rápidos, que 
não voltarão nem para vós nem para eles?» – 
              J. rousseau, 1973: 61. 

 
Catorze horas e dezassete minutos, e cinco se-

gundos. assim indica o sistema de registos da má-
quina fotográfica que captou imagens no local onde 
trabalham crianças na extração de rochas para fins 
de construção. sol escaldante. Terreno árido em al-
gumas áreas e pedregoso noutras, e com pequenas 
zonas cobertas de vegetação daninha.

Entre várias crianças estava uma menina de onze 
anos. Empenhada. alta e magra. rosto pálido e olhos 
finos. O suor descia entre as curvas situadas no nariz 
e as bochechas. outras gotículas serpenteavam sobre 
diferentes ângulos da têmpora. suas mãos alongadas 
seguravam a pá que rasgava burgau entre a areia. 
Com trancinhas curtas que adornara com punhos 
rosa e azul. ainda preserva um sentido estético! seu 
corpo magro é amparado com uma blusa rosa roçada 
e saia da mesma cor. rasgada com dois furos visíveis: 
um rentinho ao seio esquerdo (embrionário) e o se-
gundo sobre o abdómen. a saia está sob a proteção 
do avental rosa fulminante, acima do qual há um ade-
reço branco com os traços amarelo. o que tem abai-
xo? nada. a pequena está descalça!

 a menina prossegue no seu trabalho apesar da 
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presença de estranhos.  
Quando questionada sobre a hora do início da jor-

nada, respondeu: «começamos a trabalhar às cinco 
horas da manhã». o diálogo continuou e a questão 
seguinte foi sobre a hora do pequeno-almoço, uma 
vez que as cinco horas da manhã já estão no local de 
trabalho. Ela respondeu sem hesitar: «só às onze é 
que voltamos para comer pão com chá. a nossa casa 
é aqui perto. Em 10 minutos chegamos em casa». 
Como se pode inferir, se a conversa com a pequena, 
aconteceu por volta das catorze horas, é óbvio que 
depois do pequeno-almoço, ela e seus companheiros 
de jornada, regressam ao local de extração. 

Foi possível constatar que o bairro e a casa-bate-
chapa estão mesmo ali perto. Estão a escassos metros 
da área de produção.  De acordo com a interlocuto-
ra, trabalham durante cinco ou quatro dias para po-
derem encher uma carrinha dina. a carrinha é cheia 
para além do limite e é vendida ao preço de sete mil 
Kwanzas. Entre a clientela estão pessoas que adqui-
rem o material para fins de construção privada, mas 
existem também os revendedores que compram das 
crianças e revendem a carrinha ao preço de quarenta 
e cinco ou cinquenta mil Kwanzas. 

ainda de acordo com a personagem acima expres-
so, situações há em que, adultos da zona às ameaçam 
e se apossam do resultado da produção das crianças 
e vendem para benefício próprio. Durante a estada 
no local, foi possível confirmar este comportamento.

A menina confirmou não ter cédula nem bilhete de 
identidade. Esta questão levou-nos a outro questio-
namento — Você estuda? a resposta foi negativa. Tais 
factos estendem-se para os seus parceiros de traba-
lho sobre os quais far-se-á referência mais adiante.    

a pessoa que vimos referindo chama-se maura 
João Baptista. Vive no Bairro da Pedreira, zona do 
Pica, município do Panguila, na província do Bengo. 
É a menina cuja imagem está na capa deste relatório. 

Curiosamente, disse que tem tempo para brincar! 

D
O

m
In

g
O

S 
D

A 
CR

U
z

6



Talvez no fim de cada semana. Inquerida se os pais 
trabalham ou não, respondeu: «a minha mãe vende 
bolinho. Ela sai muito cedo. a hora que nós saímo[s] 
para trabalhar».  

Quanto as razões que motivam o seu trabalho, 
Maura afirmara que faz para ajudar na renda familiar, 
comprar roupa, calçado e alimentação. 

no momento da despedida, entrelaçamos as mãos. 
a textura era semelhante a de uma adulta dedicada 
ao trabalho manual pesado. Com calos. Já não preser-
va a maciez da tez de uma criança de 11 anos, que de 
acordo com a Biologia, não tem sequer desenvolvida 
a metade da massa muscular. 

o relógio marcava dezassete horas e doze minutos. 
Partimos. a maura e seus companheiros continuaram 
as suas vidas. 

***

as culturas e civilizações africanas, nas suas matri-
zes originais, muitas delas têm uma grande estima e 
protecção pela e da criança. A filosofia dos direitos 
humanos que tem uma longa história de luta para a 
sua afirmação, a dado momento começou a traduzir-
se em instrumentos genéricos e especializados ou te-
máticos de Direitos Fundamentais. Entre os tratados 
específicos, temos a Convenção Sobre os Direitos da 
Criança de 1989, pertencente ao sistema universal ou 
da onu. 

Em Julho de 1990, foi adoptada em adis-abeba o 
instrumento jurídico africano que seria o documen-
to central no quadro da protecção dos Direitos da 
Criança, mas só em 1999 nasceu finalmente a Carta 
africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança. um 
instrumento chave, na medida em que visa proteger a 
criança africana numa lógica multidimensional.  

os instrumentos dos dois sistemas, prevêem igual-
mente o funcionamento de comités de monitoria da 
situação da criança no mundo e em África. 
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ainda para a protecção da criança, existem mais 
instrumentos universais com vista a garantirem sua 
dignidade e humanidade: Convenção nº 138 da orga-
nização internacional do Trabalho (oiT) sobre a idade 
mínima para admissão no Emprego, que entrou em 
vigor em 1973. Esta convenção é um instrumento que 
visa prevenir o trabalho infantil e garantir o normal 
desenvolvimento moral, físico e espiritual do actor 
em análise. 

ainda sob alçada da oiT, em 1999 foi criada a Con-
venção nº 182, sobre Proibição das Piores Formas de 
Trabalho infantil e acção imediata para a sua Elimi-
nação.

a protecção da dignidade da criança parece ser um 
consenso global que motivou mais dois protocolos 
com temáticas específicas: Protocolo Facultativo para 
Convenção sobre os Direitos da Criança sobre Envol-
vimento de Crianças em Conflitos Militares de 2000. 
Este instrumento universal, visa inviabilizar que crian-
ças façam parte de conflitos armados, e quando víti-
mas de palcos de conflito devem merecer protecção 
especial; Protocolo Facultativo para Convenção sobre 
os Direitos da Criança relactivo a Venda de Crianças, 
Prostituição e Pornografia Infantis, igualmente de 
2000. 

no plano nacional (angola), foram instituídos os 
onze Compromissos com vista a garantir o desen-
volvimento pleno da criança. os onze Compromissos 
são uma “promessa política” do governo em relação a 
protecção da infância. importa referir, que a constru-
ção de tais compromissos contou com a participação 
de outros actores. são uma promessa do governo de 
angola, do sistema das nações unidas e dos parcei-
ros sociais, em prol da sobrevivência, desenvolvimen-
to, proteção e participação da criança, cuja materiali-
zação é legalmente expressa na Lei sobre a Protecção 
e Desenvolvimento integral da Criança. É um compro-
misso nacional muito ambicioso. só existe em angola 
e que bem implementado serviria como um modelo 
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a ser adoptado pelo sistema das nações unidas em 
outros países.

no âmbito do Direito interno, a Constituição da re-
pública de angola, coloca a criança e o adolescente 
como sendo prioridade absoluta. Tal postulado de-
manda ao Estado a criação de todas as condições e 
remoção de todos obstáculos ao desenvolvimento do 
actor em causa (artº 35º § 6-7). ainda na Lei magna, 
o artigo 80º centra-se com enfase sobre a protecção 
prioritária da criança. É exactamente aqui onde está 
a chave do problema referente ao projecto “Eu Vivo 
das Pedras”. uma frase que retrata a situação diária 
de muitas crianças angolanas que habitam no nami-
be, em Benguela, no percurso Bengo-uíje, na Huila e 
no Huambo. zonas onde muitas crianças trabalham 
no garimpo de rochas magmática, sedimentar e me-
tamórfica (burgau, areia, calcário, etc.), com vista a so-
breviverem. 

o quadro jurídico interno sobre a protecção da 
criança, não se esgota na Constituição. Em 2012, foi 
criada a Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento 
integral da Criança. um passo formal de notar, mas 
sem concretização material.  

seguramente que ao leitor passa pela cabeça que 
estamos preocupados com o trabalho infantil e/ou 
formas de escravidão moderna. se pensou isto não 
está errado, mas o meu foco é mais amplo, mais 
abrangente. o nosso objecto de análise é o «Direito 
ao Desenvolvimento», mais compactante, mais inclu-
sivo do que a mera luta contra o trabalho infantil. se-
guramente que o trabalho infantil é uma dimensão 
do problema. Ele nega e põe em causa o desenvol-
vimento da criança, mas o desenvolvimento é mais 
abrangente. só nas sociedades onde o Direito ao De-
senvolvimento é violado, é onde subsiste o trabalho 
infantil. onde há desenvolvimento o trabalho infantil 
é residual.

Para esta análise ao trabalho de crianças garimpei-
ras, como sendo uma actividade que põe em causa 
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o Direito ao Desenvolvimento delas, usaremos como 
farol orientador, a Declaração das nações unidas so-
bre o Direito ao Desenvolvimento, adoptada pela re-
solução 41/128 da sua assembleia geral, no dia 4 de 
Dezembro de 1986.  

analisamos o fenómeno crianças que vivem da ex-
tracção de burgau, areia no solo e no rio, como é o 
caso do que sucede no namibe, no Bengo, na Huila, 
no Huambo (rios Lufefena e Kunhongamua) e Ben-
guela (rio Catumbela), onde crianças passam todo o 
dia a trabalhar no rio para extrair areia de boa quali-
dade para construção civil.

Tais actividades põem em causa os instrumentos 
universais e regionais de Protecção e Defesa dos Di-
reitos Humanos, assim como o Direito interno, por-
que negam e anulam o Direito ao Desenvolvimento 
da Criança, promovem o trabalho infantil, transfor-
mando-se numa vergonha civilizacional.

as razões fundamentais que motivaram-nos à pro-
por à sociedade o projecto (pesquisa) “Eu vivo das pe-
dras” são: inexistência de pesquisa sobre o assunto; 
desconhecimento do problema na esfera pública e a 
necessidade urgente de compreender o problema.   

Com este relatório modesto, objectivamos: contri-
buir para dar a conhecer a situação das crianças que 
vivem do garimpo (extracção) de rochas à luz do Direi-
to ao Desenvolvimento e aspectos correlativos sobre 
o Direito internacional dos Direitos Humanos, com 
ênfase aos da infância global; sensibilizar as autorida-
des nacionais e locais sobre a existência do fenómeno 
“crianças garimpeiras” de rochas; despertar a midia e 
a sociedade sobre a necessidade de perceberem a re-
lação entre o garimpo de rochas por parte de crianças 
e a privação de outros direitos delas, das famílias e da 
comunidade, e propor caminhos solucionais.
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Metodologia 

Quanto a metodologia, a pesquisa é empírica e 
analítico-descritiva, e teve como foco o contacto com 
a realidade, ou seja, estivemos no terreno com os me-
ninos durante a jornada de trabalho. Passamos três 
dias em cada província acima referida. 

Para além das entrevistas aplicadas aos meninos, o 
mesmo foi feito com alguns progenitores disponíveis. 
Participamos do ambiente, colectamos os dados, in-
terpretamos e os sistematizamos à luz do Direito in-
ternacional dos Direitos Humanos, com enfase para a 
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, nos-
so foco central. 

Para além dos instrumentos legais, servimo-nos de 
inúmeras fontes bibliográficas: alguns artigos e livros 
científicos recentes e actuais sobre o problema. 

Para a recolha de dados, no terreno foram aplica-
dos questionários com perguntas abertas e fechadas: 
um dirigido às crianças, um aos pais e o outro às au-
toridades responsáveis pela protecção e defesa do 
interesse da criança.

Como qualquer pesquisa, há sempre constrangi-
mentos. Contactamos a Direção nacional do inaC, 
mas não responderam às nossas solicitações. Pelo 
que, o questionário dirigido ao órgão do governo que 
cuida da criança ficou sem efeito.
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Fig. 2

Fig. 1





I. FundAMentos do e sobre o dIreIto 
Ao desenvolvIMento 

o Direito ao Desenvolvimento enquadra-se no âm-
bito da «concepção contemporânea de direitos hu-
manos», assim leciona Flávia Piovesan (2017:2). ao 
contrário da teoria geracional sobre os Direitos Hu-
manos de Karel Vasak, na contemporaneidade, os 
direitos das mulheres e de todos os homens, onde 
cabem as crianças, são indivisíveis, interdependentes 
e universalizáveis. 

os princípios da interdependência, da universali-
dade e da indivisibilidade dos direitos fundamentais 
significam que a concretização e a realização dos di-
reitos para o desenvolvimento da criança e de todas 
as crianças, não podem ser parcial mas simultâneo. 
Porquê da urgência da simultaneidade? não pode 
haver desenvolvimento da pessoa quando só vive os 
seus direitos económicos, ou somente os culturais, ou 
somente os ecológicos e ambientais. Para que a pes-
soa se possa desenvolver na sua plenitude, precisa 
concretizar os direitos sociais, culturais, económicos, 
ecológicos e outros difusos como é o caso do direito 
ao desenvolvimento. aliás, não há a concretização do 
direito ao desenvolvimento sem os direitos anterior-
mente evocados. 

indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis 
e políticos é condição para a observância dos direitos 
sociais, económicos e culturais e vice-versa. Quando 
um deles é violado, os demais também o são. os di-
reitos humanos compõem assim uma unidade indivi-
sível, interdependente e inter-relacionada, capaz de 
conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao ca-
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tálogo de direitos sociais, económicos e culturais. 
ao examinar a indivisibilidade e a interdependên-

cia dos direitos humanos, Hector Gros Espiell afirma: 
«só o reconhecimento integral de todos estes direitos 
pode assegurar a existência real de cada um deles, já 
que sem a efetividade de gozo dos direitos económi-
cos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se 
reduzem a meras categorias formais. inversamente, 
sem a realidade dos direitos civis e políticos, sem a 
efetividade da liberdade entendida no seu mais am-
plo sentido, os direitos económicos, sociais e cultu-
rais carecem, por sua vez, de verdadeira significação» 
(1986:17). 

Como se pode inferir, é a concretização de todos 
estes direitos que concretizam, que materializam o 
direito ao desenvolvimento. o direito ao desenvolvi-
mento é na realidade o direito que sintetiza todos os 
direitos. Porquê exigir que se evite fenómenos que 
põem em causa o direito ao desenvolvimento, como 
é o caso da extração de rochas por parte de criança? 
a resposta está em norberto Bobbio — Esta já não é a 
era da fundamentação filosófica, nem metafísica dos 
direitos, mas sim, a era política dos direitos, ou seja, 
este é o momento da história humana em que os di-
reitos das crianças devem ser traduzidos em políticas 
públicas exequíveis com vista a traduzir-se em protec-
ção e desenvolvimento factível paras elas.  

a indivisibilidade, a interdependência e a inter-re-
lacionalidade dos direitos humanos, firmada na tra-
dição da Carta das nações unidas e da Declaração 
universal dos Direitos Humanos, o artigo 5º da Con-
ferência internacional de Direitos Humanos de Viena 
(1993), estabelece que «todos os direitos do homem 
são universais, indivisíveis, interdependentes e in-
terrelacionados. a comunidade internacional tem de 
considerar globalmente os direitos do homem, de 
forma justa e equitativa e com igual ênfase. Embora 
se devam ter sempre presente o significado das es-
pecificidades nacionais e regionais e os antecedentes 
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históricos, culturais e religiosos, compete aos Esta-
dos, independentemente dos seus sistemas político, 
económico e cultural, promover e proteger todos os 
Direitos do homem e liberdades fundamentais».

mais uma questão se impõe: para quê serve a pro-
teção global e simultânea de todos estes direitos? 
Certamente para que aconteça o desenvolvimento — 
resumo de todos os direitos num só. só quando as 
crianças que extraem pedras poderem ver os seus di-
reitos respeitados, nesta altura serão desenvolvidas. 

De acordo com a professora Flávia (2017:4), no seu 
paper Direito ao Desenvolvimento, é preciso ter bem 
presente que o desenvolvimento tem estreita relação 
com a democracia, e direitos humanos. ou seja, não 
pode haver desenvolvimento ali onde não se respei-
tam os direitos humanos da crianças e de todos. Por 
outro lado, os direitos humanos são a base fundan-
te da democracia. não existe democracia nenhuma 
no mundo em que não tem os direitos fundamentais 
como sua base fundante de justificação.

o direito ao desenvolvimento tem duas dimensões 
fundamentais: a internacional e a personalista. a di-
mensão internacional tem que ver com o facto de ele 
defender o direito ao desenvolvimento dos povos. a 
autodeterminação. não é este o foco da nossa inves-
tigação. Embora as duas dimensões sejam correlati-
vas. uma não acontece sem a concorrência da outra. 

Quanto a dimensão personalista, refere-se ao facto 
dos Estados serem responsáveis pela criação das con-
dições materiais e imateriais para o desenvolvimento 
da pessoa, da pessoa toda e de todas as pessoas. De 
acordo com a Carta das nações unidas e a Declara-
ção sobre o Direito ao Desenvolvimento, os Estados 
devem promover a cooperação internacional em vá-
rios campos. Esta cooperação também visa o desen-
volvimento dos povos. naqueles casos em que algum 
Estado têm dificuldades de concretizar os direitos 
para as suas crianças, à luz destes dois instrumentos 
de Direito internacional, pode solicitar a cooperação, 

EU
 V

IV
O

 D
AS

 P
ED

RA
S

17



a solidariedade e auxílio internacional para retirar as 
crianças de uma situação abjecta como é o caso des-
tas que vivem extraindo pedras. 

mas para o caso de angola, sabe-se com clare-
za que não faltam recursos financeiros para que as 
crianças não sejam aviltadas na sua dignidade. Falta 
distribuição justa da riqueza e políticas públicas que 
tenham as crianças no centro do desenvolvimento. 
Como diria mandela, tal como «a pobreza não é um 
acidente, assim como a escravidão e o apartheid, a 
pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida 
pelas acções dos seres humanos». 

se com mandela aprendemos que a pobreza é cria-
ção humana (parece que desta constatação os an-
golanos não duvidam), com o filósofo holandês, Rob 
riemen, aprendemos que a solução para a pobreza 
não virá da classe hegemónica e dominante: «a classe 
dominante nunca será capaz de resolver a crise por-
que ela é a crise, [ora, causa e criadora da pobreza]».

a dimensão personalista, em relação estreita com 
a dimensão internacional do direito ao desenvolvi-
mento é expressa pelo antigo secretário-geral da 
ONU, quando afirmou que «os direitos dos indivíduos 
e os direitos dos povos é uma dimensão da sobera-
nia universal, que reside em toda a humanidade e 
que permite aos povos um envolvimento legítimo em 
questões que afectam o mundo como um todo. É um 
movimento que, cada vez mais, encontra expressão 
na gradual expansão do Direito internacional» (Bou-
Tros-gHaLi, 1992/1993: 98-99).

Por seu turno, a pesquisadora sikkink (1993:441), 
entende que «os direitos individuais básicos, não são 
do domínio exclusivo do Estado, mas constituem uma 
legítima preocupação da comunidade internacional». 
Estes argumentos de razão, reafirmam e confirmam 
a necessidade de cooperação para a concretização do 
direito ao desenvolvimento.

um recuo brevíssimo no tempo, dá-nos a perceber 
que o direito ao desenvolvimento foi despoletado a 
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partir do contexto dos países do sul global (hoje cha-
mados países em via de desenvolvimento). No final 
da ii grande guerra mundial, este direito ganha es-
paço no debate intelectual internacional do eixo sul. 
nesta conjuntura, o direito ao desenvolvimento esta-
va essencialmente atrelado a uma perspectiva econó-
mica. uma abordagem presa numa visão estatística 
do bem-estar e que na realidade não conseguia res-
ponder a realidade social e cultural bem mais múlti-
pla e diversificada. Em síntese, esta abordagem sobre 
o desenvolvimento, confundia crescimento económi-
co com desenvolvimento humano. Confundia acu-
mulação de riqueza com bem-estar colectivo que se 
consubstancia em valores materiais e simbólicos. Por 
exemplo, apesar do livro não matar a fome de uma 
criança, tal como acontece com o cinema, a peça de 
teatro, o acesso à uma galeria de arte, mas são hoje 
indicadores de desenvolvimento e bem-estar, a cida-
dania cultural. Estes aspectos não eram percebidos 
na época, e persistiu até no início da década setenta. 

na medida em que a noção de desenvolvimento 
evolui, este passa a ganhar contornos mais compro-
metidos com a realidade social, em linha com o que se 
propôs na primeira oportunidade em que o desenvol-
vimento foi citado como direito pelo então Presidente 
da suprema Corte do senegal e Ex-Presidente da Cor-
te internacional de Justiça, Keba m`Baye, em 1972. a 
evocação do desenvolvimento como direito foi num 
curso ministrado por este em Estrasburgo, intitulado, 
Curso de Direitos Humanos. Tratou-se de uma intuição 
percursora e chave, na medida em que a partir daque-
le momento em diante, o Direito ao Desenvolvimen-
to tornou-se pauta na agenda das nações unidas, do 
mundo e culminou com o nascimento da Declaração 
sobre este direito em 1986 (TEXEira, 2007:20). 

Por sua vez, este instrumento internacional de 
cunho universal, estabelece no preâmbulo que «o 
desenvolvimento é um processo económico, social, 
cultural e político abrangente, que visa ao constante 
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incremento do bem-estar de toda a população e de 
todos os indivíduos com base em sua participação 
activa, livre e significativa no desenvolvimento e na 
distribuição justa dos benefícios daí resultantes; […] 
Considerando que todos os direitos humanos e as li-
berdades fundamentais são indivisíveis e interdepen-
dentes, e que, para promover o desenvolvimento, de-
vem ser dadas atenção igual e consideração urgente 
à implementação, promoção e protecção dos direitos 
civis, políticos, económicos, sociais e culturais, e que, 
por conseguinte, a promoção, o respeito e o gozo de 
certos direitos humanos e liberdades fundamentais 
não podem justificar a negação de outros direitos hu-
manos e liberdades fundamentais; […] o direito ao 
desenvolvimento é um direito humano inalienável e 
que a igualdade de oportunidade para o desenvolvi-
mento é uma prerrogativa tanto das nações quanto 
dos indivíduos que compõem as nações». 

Com estas preposições firmes e claras, caiu por 
terra a visão reducionista e tacanha sobre o desen-
volvimento, e a humanidade passa a compreender o 
desenvolvimento de forma holística. 

Outros dados historiográficos disponíveis, indicam 
que no interior da onu já havia lobby silencioso a fa-
vor do direito ao desenvolvimento nos anos anterio-
res. Para fazer fé nestas informações históricas, galli 
(2009:s.p), no seu estudo, Direito ao Desenvolvimento: 
Contribuição da fenomenologia jurídica, informa que a 
«as diretrizes para o [direito ao] desenvolvimento […] 
foram lançadas anos antes, ainda em 1969, por parte 
da promulgação pela onu da resolução 2542 (XXiV). 
Esta resolução deu origem à Declaração sobre Pro-
gresso social e Desenvolvimento, a qual busca fazer 
com que ambos convergissem para o incremento do 
nível de vida […] de todos os membros da sociedade 
[…]».

Embora não reúna consenso, (porque predomina a 
tese de que m`Baye é o precursor intelectual do cha-
mado direito ao desenvolvimento), ainda assim, Perei-
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ra cita uma homilia de 1 de Janeiro de 1969, da autoria 
do Cardeal Étienne Duval de argel, que na mensagem 
de ano novo dirigida ao povo argelino, terá proclama-
do a necessidade do direito ao desenvolvimento dos 
países do então terceiro mundo, como eram chama-
dos os países subdesenvolvidos. 

Com a pressão dos países do sul global, o desen-
volvimento não mais é esquecido como agenda da 
comunidade internacional. sai do âmbito das sobera-
nias absolutas dos Estados e passa para a esfera da 
cidadania cosmopolita, como diria Kant, na sua obra 
a Paz Perpétua, fundamento intelectual de toda esta 
defesa da relação internacional baseada no centralis-
mo personalista. 

na década de 70 o Club de roma defende o desen-
volvimento de forma intransigente.

a preocupação com desenvolvimento das pessoas 
invade a Igreja Católica Apostólica Romana, e isto fica 
demonstrado quando o seu chefe máximo escreve e 
publica a encíclica social Populorum Progressio (o De-
senvolvimento dos Povos). o problema central que a 
encíclica enfrenta é o desenvolvimento. nela, o Papa 
Paulo VI afirma que a «o desenvolvimento […], espe-
cialmente daqueles que se esforçam por afastar a 
fome, a miséria, as doenças endêmicas, a ignorân-
cia; que procuram uma participação mais ampla nos 
frutos da civilização, uma valorização mais activa das 
suas qualidades humanas; que se orientam com de-
cisão para o seu pleno desenvolvimento, é seguido 
com atenção pela igreja» (1967, nº1).

Paulo Vi prossegue no seu argumento, dizendo 
que «o desenvolvimento não se reduz a um simples 
crescimento económico. Para ser autêntico, deve ser 
integral, quer dizer, promover todos os homens e o 
homem todo, como justa e vincadamente sublinhou 
um eminente especialista: “não aceitamos que o eco-
nómico se separe do humano; nem o desenvolvimen-
to, das civilizações em que ele se incluiu. o que conta 
para nós, é o homem, cada homem, cada grupo de 
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homens, até se chegar à humanidade inteira”» (1967, 
nº14).

Por outras palavras diríamos que para nós o de-
senvolvimento que interessa e conta é o da criança, 
cada criança, cada grupo de crianças, até chegar às 
crianças da humanidade inteira.  

Quando o Papa fala acerca do desenvolvimento, 
não esquece de referir sobre um aspecto simbólico e 
espiritual — a ignorância — Isto significa que as pes-
soas podem ter alimentação, vestuário, estradas e 
outros bens materiais, mas não são desenvolvidas se 
não houver lazer, prazer na arte e no conhecimento 
que eleva para além das condições materiais. o exis-
tir e ser com elevação e refinamento humano, pressu-
põe a concretização fundida dos direitos-bio-éticos-e-
cológicos-sociais-culturais-e-económicos. 

Para colocar a criança no centro do desenvolvi-
mento e protecção absoluta, o Papa João Paulo ii, por 
meio da exortação apostólica Familiaris Consortio, de-
dica uma extensa recomendação à sociedade, à famí-
lia, aos Estados e a sua igreja dizendo (1985, nº 26: 
41-42):

na família, comunidade de pessoas, deve reservar-se uma 
especialíssima atenção à criança, desenvolvendo uma esti-
ma profunda pela sua dignidade pessoal como também um 
grande respeito e um generoso serviço pelos seus direitos. 
isto vale para cada criança, mas adquire uma urgência singu-
lar quanto mais pequena e desprovida, doente, sofredora ou 
diminuída for a criança. […]
repito novamente o que disse na assembleia geral das na-
ções unidas em 2 de outubro de 1979: «Desejo... exprimir a 
felicidade que para cada um de nós constituem as crianças, 
primavera da vida, antecipação da história futura de cada 
pátria terrestre. nenhum país do mundo, nenhum sistema 
político pode pensar no seu futuro senão através da imagem 
destas novas gerações que assumirão dos pais o múltiplo pa-
trimónio dos valores, dos deveres e das aspirações da nação 
à qual pertencem, e o de toda a família humana. a solicitu-
de pela criança ainda antes do nascimento, desde o primeiro 
momento da concepção e, depois, nos anos da infância e da 
adolescência, é a primária e fundamental prova da relação do 
homem com o homem. E, portanto, que mais se poderá au-
gurar a cada nação e a toda a humanidade, a todas as crian-
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ças do mundo senão aquele futuro melhor no qual o respeito 
dos direitos do homem se torne plena realidade […]?»
o acolhimento, o amor, a estima, o serviço multíplice e unitá-
rio — material, afectivo, educativo, espiritual — a cada criança 
que vem a este mundo deverão constituir sempre uma nota 
distintiva irrenunciável [de todos]. 

Finalmente, dir-se-á com auxílio de galli que o di-
reito ao desenvolvimento de cada criança não reflete 
apenas os direitos quotidianos do fazer comer, fazer 
vestir, trabalhar. Estes são direitos que integram o 
âmbito do existenciário — do libertar sendo — que 
transcende o tempo do quotidiano e propõe um 
modo de existência atendido em sua plenitude de 
possibilidade.
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Fig. 4

Fig. 3





II. GArIMpo InFAntIl e 
enquAdrAMento teórIco

a literatura académica a que tivemos acesso, não 
apresenta uma teoria sobre o garimpo infantil. a 
maior parte dos pesquisadores tende a estudar o tra-
balho infantil de forma agregada, colocando todas as 
actividades que perigam o desenvolvimento da crian-
ça e do adolescente, num pacote uniforme e classi-
ficá-las como sendo trabalho infantil. Isto significa, 
que dificilmente apresentam estudos sobre grupos 
e tipos de actividades sectorizadas (especializadas), 
como por exemplo, crianças que se dedicam somen-
te a trabalhos domésticos em residência de parentes 
na condição de orfandade, e sem acesso à escola e ao 
lazer. os estudos falam genericamente sobre traba-
lho infantil.

Curiosamente, a maior parte dos estudiosos con-
fundem as causas do trabalho infantil enquanto ca-
tegoria geral e os efeitos cíclicos, que correspondem 
às consequências de más políticas públicas ou da ine-
xistência delas, fundada na má-fé daqueles que têm 
poder de decisão. 

inúmeros estudos falam da pobreza como causa 
do trabalho infantil. Esta leitura constitui um erro de 
análise inaceitável. o trabalho infantil está embutido 
no interior da pobreza. o trabalho infantil é uma das 
expressões da pobreza. não é a pobreza que constitui 
causa do trabalho infantil. a pobreza é uma escolha 
das elites. a pobreza é uma opção que favorece uns. 
a causa da pobreza e por conseguinte da sua mani-
festação — o trabalho infantil e suas subcategorias, 
como é o caso do garimpo infantil — tem como causa 
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central a política. 
De acordo com os ensinamentos de Jacques gé-

néreux (1998: 22-23), no seu estudo O Horror Político 
(uma crítica à obra O Horror Económico), partilha do 
ponto de vista de que a pobreza é uma escolha do 
jogo político contra os povos: «De facto, a pobreza, o 
desemprego, a exclusão social não constam de modo 
algum das “leis da Economia”. Constam das leis dos 
homens, e a vocação da política é, justamente rede-
fini-las em função das escolhas colectivas que saem 
do debate. a exclusão social começa a caracterizar a 
[nossa sociedade bem] antes da tirania do mercado 
selvagem. nossa incapacidade para combater o avan-
ço do desemprego já era flagrante, mesmo quando 
ainda dispúnhamos de todas as margens de mano-
bras políticas […]». 

généreux (1998:27) aprofunda e dá transparência 
na sua perspetiva de análise, dizendo que a «nossa 
crise não é da economia, mas, sobretudo, da vonta-
de política, da coragem política, do debate político, da 
informação política, do compromisso político, da luta 
política — uma crise [do sistema político]. […] ao con-
trário, se o verdadeiro horror é político, é com certe-
za mais chocante, mas também menos desesperador 
do que um horror económico. mais chocante, porque 
esse horror não é fruto de uma série de pressões im-
possíveis de controlar, mas sim, de decisões políticas 
deliberadas. menos desesperador, porque tem em 
nossas mãos todos os instrumentos para lutar e, por-
tanto, uma verdadeira razão de esperança [para as 
nossas crianças]». 

outro equivoco referido como sendo causa do 
trabalho infantil é a baixa escolaridade dos pais. Em 
virtude da tese expressa acima, parece líquido que a 
baixa escolaridade dos pais no nosso contexto, resi-
de na privação do acesso à escola, e noutros casos, 
privados de uma escola de qualidade que afugentou 
tanto os pais quando tinham a idade para frequentar 
os primeiros níveis de ensino, uma experiência que 
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em muitos casos volta a suceder com os seus descen-
dentes. É a ausência de políticas educativas que le-
vam os cidadãos a não terem acesso à educação e por 
consequência terão uma visão condicionada sobre a 
vida e o mundo. Tanto os pais, quanto os filhos que 
se dedicam ao trabalho infantil são vítimas de um sis-
tema excludente. o baixo nível de escolaridade não é 
causa do trabalho infantil, tal como a pobreza, é um 
ingrediente que expressa o ciclo vicioso de más polí-
ticas que não olha a escola como um dos maiores e 
melhores factores de inclusão e progresso individual 
e colectivo. incluir o baixo nível de escolaridade, ou o 
analfabetismo dos pais como causa do trabalho in-
fantil, traduzir-se-á em dupla vitimação: fazer de al-
guém que é vítima de um sistema, novamente vítima 
de uma análise tacanha porque o responsabiliza, o 
culpabiliza de algo sobre o qual não tem controlo e 
não tem como fugir dele. 

Há uma verdadeira causa marginal, a cultura, a tra-
dição. Em muitos casos, a visão sobre a vida e o mun-
do, fundada na tradição, influencia de que maneira 
nos encaminhamentos que os pais dão aos filhos. Em 
muitas comunidades, é tolerável que menores prati-
quem a agricultura porque entendem que isto o aju-
dará a ser uma pessoa melhor em relação ao valor do 
trabalho. Parece que esta visão de preparação futura 
da criança para a vida adulta, confundindo-a com uma 
miniatura adulta, justifica e fundamenta parcialmente 
a tolerância da sociedade em relação ao trabalho de 
crianças dedicadas ao garimpo à vista de toda a socie-
dade, e sem haver qualquer tomada de posição com 
vista a pôr termo.

segundo Custódio (2006: 30) «a cultura do trabalho 
precoce como forma de ocupação e manutenção das 
crianças e adolescentes longe das ruas, das drogas e 
da ociosidade», decorre não só de uma visão cultural, 
mas também de uma ideologia de longos séculos que 
separa os afortunados dos excluídos. Basta lembrar 
que o direito penal colonial, herdado na íntegra pelo 
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Estado pós-colonial angolano, estabelece os crimes 
de vagabundagem e vadiagem. Com estes crimes, os 
adolescentes foram influenciados a trabalhar a todo 
custo, não importa se fosse na carvoaria, no corte e 
abate de árvores, no pasto ou na machamba, como 
formas e meios para escapar de qualquer acusação.  
Este modus operandis e procedendis prolonga-se até 
aos nossos dias. não no quadro da aplicação legal, 
porque estas normas foram reduzidas a mortandade, 
mas na forma de pensar e nas práticas sociais. 

O enraizamento da ideia de que “o filho de peixe 
é peixe”. Ou, “filha de ladrão, assim será”, estas pre-
missas populares, reforçam a tese segundo a qual, os 
filhos não poderão fugir ao percurso social e profis-
sional dos pais. não terão qualquer possibilidade de 
desencadearem a mobilidade para cima, na escala 
social. Esta mundividência fatalista (predestinação) 
sobre o que as pessoas serão em função das suas ori-
gens sociais, viabiliza o imobilismo das autoridades. 
Este imobilismo traduz-se em não fazerem nada para 
retirar as crianças da condição de reprodução das 
mesmas actividades dos pais. 

Por outro lado, faz com que a sociedade natura-
lize e aceite esta condição sub-humana como sendo 
inevitável, por isso, aceitável. Esta causa marginal que 
se chama tradição e cultura, tem o seu peso, por isso 
mesmo, o trabalho infantil tem relação com factores 
que vão muito além das próprias necessidades da in-
fância. Existe uma cultura arraigada na sociedade de 
que a criança e o adolescente devem seguir o modelo 
de vida dos seus próprios pais, mesmo que em condi-
ções de exploração.

O trabalho é tolerado por uma parcela significativa 
da sociedade, pelos mitos que ele encerra: é ‘formati-
vo’, é ‘melhor a criança trabalhar que fazer nada’, ele 
‘prepara a criança para o futuro’. a pouca densidade 
da educação escolar obrigatória de qualidade oferta-
da pelos poderes públicos, além da inexistência de 
uma rede de políticas públicas sociais fundamentais 
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ao desenvolvimento da infância, são algumas outras 
razões apontadas como incentivo à família para a in-
corporação de seus filhos nas estratégias de trabalho 
e/ou sobrevivência, afirma Silva (2001: 112).

o papel parcial da cultura no trabalho em idade 
precoce parece evidente. a nossa sociedade entende 
que quando uma criança se dedica ao trabalho, seja 
ele qual for, retira-o da ociosidade, das más influên-
cias e companhias, livra-o da maconha, do álcool ou 
da droga, contribui para a renda familiar ou para as 
suas despesas pessoais. 

Custódio partilha da nossa análise-constatação, 
quando afirma que a tradição leva as famílias e a so-
ciedade a pensarem com o seguinte esquema: «1) 
é melhor trabalhar do que roubar; 2) o trabalho da 
criança ajuda a família; 3) é melhor trabalhar do que 
ficar nas ruas; 4) […] 5) trabalhar desde cedo acumula 
experiência para trabalhos futuros; 6) é melhor tra-
balhar do que usar drogas; 6) trabalhar não faz mal a 
ninguém» (2006:100). 

na realidade, esta perspectiva cultural marcha 
numa lógica contrária ao consenso civilizacional uni-
versal, tanto à luz do Direito internacional dos Direitos 
Humanos, quanto o da Psicologia infantil e das novas 
correntes da Pedagogia Crítica. Por outro lado, algu-
mas culturas e tradições africanas protegem também 
a criança, garantindo os seus direitos, como atesta a 
professora Gnanvo (2012:301), quando afirma que 
em algumas tradições da «sociedade africana, a crian-
ça é um [ente] precioso, uma bênção e um dom dos 
deuses. […] as práticas culturais tendem  a conceder-
lhe direitos necessários ao seu desenvolvimento e à 
construção da sua personalidade».

Pensar que o trabalho infantil promove o desenvol-
vimento da criança, prepara-a para uma vida adulta 
melhor é um equívoco. o trabalho em idade precoce, 
provoca é, nada mais do que a negação à criança, ao 
direito à ser criança e adolescente. Trabalhar enquan-
to criança, rouba à criança a sua infância e a destrói 
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no presente e no futuro, tal como veremos no capí-
tulo referente às consequências do garimpo infantil 
e das consequências do trabalho infantil enquanto 
categoria agregada. 

no momento derradeiro deste tópico, gostaria de 
reafirmar a causa central da exclusão — da qual fa-
zem parte enquanto vítimas — as crianças garimpei-
ras. num estudo monumental, intitulado, Porque Fa-
lham as Nações, de coautoria entre Daron acemoglu e 
James robinson, professores do miT e Harvard, ates-
tam que a miséria funda-se nas instituições políticas 
e na forma como estas se ressignificam (2013: 12-13): 
«[…] um Estado ineficaz e corrupto e uma sociedade 
em que não podem fazer o uso do seu talento, ambi-
ção e engenho e até da sua instrução. mas também 
reconhecem[os] que os problemas têm uma origem 
política. Todos os obstáculos económicos que enfren-
tamos derivam da maneira como o poder político é 
exercido […] e monopolizado por uma pequena elite. 
Compreendem[os] que essa é a primeira coisa que é 
preciso mudar».

os dois pesquisadores vão mais longe dizendo que 
«tem que ver com os efeitos das instituições no êxito 
e fracasso das nações — daí a economia da pobreza 
e da prosperidade; tem também que ver com a forma 
como as instituições são determinadas e mudam ao 
longo do tempo e como não mudam, mesmo quando 
geram a pobreza e a miséria de milhões de seres hu-
manos — daí a política da pobreza e da prosperida-
de» (2013:60).  
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Fig. 5





III. cAsos de GArIMpeIrAs/os 
InFAntIs

o presente subtópico apresenta e descreve sintetica-
mente alguns casos de crianças que vivem na mes-
ma condição de Maura - a menina que figura na capa 
como sendo o caso número 1. Estes meninos repre-
sentam três províncias: Bengo, Huambo e namibe. 
Descritos os casos, faremos uma análise complemen-
tar. os tópicos subsequentes baseados no Direito na-
cional e internacional dos Direitos Humanos, a apre-
sentação das consequências segundo a literatura e a 
realidade empírica, e finalmente as notas conclusivas 
encerram e completarão a análise.

Caso nº 2
nome: Hilário Caiamba.
idade: 15 anos.
Estuda/ nível de escolaridade: 8ª classe.
Província de nascimento: Huambo.
Local de trabalho: rio Lufefena.
residência: Bairro Kasseque.
Documento de identidade: Tem Cédula

Descrição síntese: De acordo com informações 
prestadas pelo Hilário, faz a extracção de areia para 
compra de comida e material escolar. Disse ainda que 
trabalha nesta actividade desde os nove anos quando 
percebeu que deve ajudar os pais que se dedicam à 
agricultura de subsistência.

no que diz respeito ao tempo necessário para en-
cher um caminhão, Caiamba disse que trabalha du-
rante uma semana ou cinco dias. Tal desiderato só é 
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possível quando trabalham em grupo de cinco ou seis 
meninos. Vendem a preços variados: 10000, 13000 
ou 14000 Kwanzas. Em tempos de pouca procura, po-
dem esperar um mês para vender um caminhão. 

Quando questionado sobre o tempo necessário 
para diversão, Hilário respondeu positivamente. Diz 
ainda que a sua actividade não o causa problemas de 
saúde e não tem influência negativa na escola. 

sobre o início da jornada de trabalho, Caiamba in-
formou que começa a trabalhar às 8 horas e sai às 
11:30. Em seguida preparar-se às pressas para ir à es-
cola.  

Caso nº 3
nome: José Victor.
idade: 8 anos.
Estuda/ nível de escolaridade: não frequenta a es-
cola. 
Província de nascimento: Huambo.
Local de trabalho: rio Kunhongamua.
residência: Bairro Belém do Huambo.
Documento de identidade: não tem.

Descrição síntese: segundo informações prestadas 
pelo Victor, dedica-se à esta actividade para ajudar a 
mãe. são cinco irmãos órfãos de pai. a mãe é uma 
das parceiras de actividade à semelhança de alguns 
meninos e meninas que se fazem acompanhar essen-
cialmente com a mãe.

o início do trabalho começa 7h da manhã no rio 
Kunhongamua e termina 16/17 horas conforme os li-
mites da força física. 

o Victor diz não incomodar-se com o facto de fa-
zer este trabalho na sua idade. Questionado sobre a 
relação entre o trabalho e a sua saúde, disse: «me faz 
mal. Entro no rio de manhã cedo. Com esse frio do 
Huambo. Mano, fico com febre muitas vezes».  

À semelhança do que nos foi dado a saber pelo Hi-
lário Caiamba, Victor e sua mãe, adriana sessa, con-
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firmam que a escassez de clientes, mantêm o produto 
durante três semanas ou um mês, para depois saldar 
um caminhão à 10000 Kwanzas.  

Caso nº 4
nome: Paulo Kandangongo.
idade: 11 anos.
Estuda/ nível de escolaridade: 4ª classe. 
Província de nascimento: namibe.
Local de trabalho: Bairro Platou.
residência: Platou.
Documento de identidade: Tem Cédula.

Descrição síntese: Kandangongo evocou a mesma 
razão referida por outros meninos como sendo o mo-
tivo para fazer este trabalho: ajudar na economia fa-
miliar. 

Existem diferenças entre as regiões. Enquanto no 
Huambo as crianças extraem areia do rio, precedida 
de desmatação na borda, no Bengo cortam a erva 
daninha, cavam e em seguida separam a areia do 
burgau; no namibe, os pequenos em pleno deserto 
peneiram para separar burgau da areia como de-
monstram as fotografias.

Kandangongo começa a trabalhar a partir das 9ho-
ras da manhã e às 12horas termina, para responder 
a outra tarefa: os estudos. Quando questionado se o 
trabalho não faz mal à sua saúde, informou que sente 
comichão. Talvez nos quisesse dizer alergia. o proble-
ma na pele era visível. notava-se uma textura resse-
quida e desidratada.  

sobre a interferência negativa ou não do trabalho 
no seu desempenho escolar, disse que chega cansa-
do à escola, por isso, em época de provas dedica-se 
exclusivamente à elas. 

ao contrário das províncias do Huambo e Bengo, 
onde a venda é feita, tendo como medida caminhões 
basculantes e carrinha Dina, no namibe, vende-se o 
saco de 50 Kg de pedra por 200 Kwanzas. 
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outra característica da província do namibe que 
destoa das outras, é o facto de todas as crianças com 
as quais tomamos contacto, frequentarem a escola. a 
ausência das mesmas durante o período das provas 
é uma realidade generalizada, e os pais questionados 
sobre este facto, todos entendem que não podia ser 
diferente. Partilham da consciência colectiva de que 
elas devem dedicar-se à escola, mesmo que em tem-
po parcial sejam mineiros artesanais.   

Caso nº 5
nome: anastácia Chilombo.
idade: 14 anos.
Estuda/ nível de escolaridade: 5ª classe. 
Província de nascimento: namibe.
Local de trabalho: 5 de abril na fronteira com o Ce-
mitério Provincial.
residência: 5 de abril.
Documento de identidade: Tem Cédula.

Descrição síntese: anastácia trabalha com mais 
cinco amigos do mesmo bairro.

Com o dinheiro que ganha, compra as suas roupas 
e material escolar. Diz ainda que também compra bo-
lachas, pastilhas e rebuçados quando tem vontade. 

os pais são desempregados. 
num tom engraçado, ela diz que durante o traba-

lho, algumas vezes param e aproveitam para brincar.
Quando questionada sobre o perigo que o traba-

lho representa ou não para a sua saúde, disse: «nun-
ca me senti mal…». Quanto as implicações na escola, 
retorquiu: «algumas vezes no intervalo vou embora 
em casa porque me sinto cansada».

Caso nº 6
nome: Eurico João Baptista.
idade: 13 anos.
Estudos interrompidos/ nível de escolaridade: 2ª 
classe.  
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Província de nascimento: malanje.
Local de trabalho: Pica. 
residência: Panguila. Bairro da Bugalheira. Provín-
cia do Bengo. 
Documento de identidade: não tem.

Caso nº 7
nome: Jonas João Baptista.
idade: 9 anos.
Estudos interrompidos/ nível de escolaridade: 1ª 
classe.  
Província de nascimento: malanje.
Local de trabalho: Pica. 
residência: Panguila. Bairro da Bugalheira. Provín-
cia do Bengo. 
Documento de identidade: não tem.

Caso nº 8
nome: Bernardo Baptista.
idade: 10 anos.
Estudos interrompidos/ nível de escolaridade: 2ª 
classe.  
Província de nascimento: malanje.
Local de trabalho: Pica.
residência: Panguila. Bairro da Bugalheira. Provín-
cia do Bengo. 
Documento de identidade: não tem.

Caso nº 9
nome: ana Ernesto gouveia.
idade: 13 anos.
Estudos interrompidos/ nível de escolaridade: não 
soube explicar.  
Província de nascimento: Luanda.
Local de trabalho: Pica. 
residência: Panguila. Bairro da Bugalheira. Provín-
cia do Bengo. 
Documento de identidade: não tem.
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Caso nº 10
nome: Pedro malengue inácio.
idade: 13 anos.
Estudos interrompidos/ nível de escolaridade: 4ª 
classe.  
Província de nascimento: Luanda.
Local de trabalho: Pica. 
residência: Panguila. Bairro da Bugalheira. Provín-
cia do Bengo. 
Documento de identidade: não tem.

De acordo com alguns relatos das crianças, tem 
havido casos de acidentes. Falam em crianças que 
algumas vezes ficaram soterradas no local de traba-
lho por causa de desabamento de terra. Fala-se igual-
mente de que terá acontecido morte de uma criança 
no Pica, pela mesma razão. 

no caso do Huambo, narraram sobre afogamento. 
Nada disto foi confirmado com algum elemento pro-
batório, por isso, mantêm-se como meras hipóteses, 
nas quais não podemos fazer fé.  

o facto de inúmeras crianças que se dedicam a 
esta prática de sobrevivência não possuírem docu-
mentos de identificação (cédula ou bilhete de identi-
dade) reforça a negação do seu direito ao desenvolvi-
mento que é a soma de direitos singulares negados, 
como sejam o direito ao registo civil, um direito que 
é porta para outros direitos fundamentais. Por exem-
plo, nenhuma pessoa pode ter um passaporte para 
que possa concretizar o direito de ir e vir no espaço 
internacional, caso não tenha cédula ou bilhete, do-
cumento ponte para o anterior; o acesso a escola, 
tem como uma das pré-condições, um documento 
de identificação para a matrícula. As dificuldades li-
gadas ao registo civil em angola, foram descritas num 
relatório recente, elaborado pelo instituto para a Ci-
dadania/mosaiCo, intitulado, Registo Civil: Estudo de 
Caso|2016 (Confira). 
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Fig. 7

Fig. 6





Iv. enquAdrAMento leGAl 
doprobleMA: no dIdH. no dIdH 
eM ÁFrIcA. HerMenêutIcA 
constItucIonAl e norMAs 
InFrAconstItucIonAIs

o quadro legal internacional referente ao direito 
ao desenvolvimento e as normas para o amparo e 
desenvolvimento da criação têm uma longa tradição. 
Para demonstrarmos que há, não só exigência teóri-
ca, sobre a protecção da criança, combinada com o 
direito ao desenvolvimento, mas também «guarda-
chuva» legal a favor das crianças de angola e de todo 
mundo, vamos analisá-las como nosso fundamento 
jurídico-formal.

Para a descrição e análise das normas, seguiremos 
o seguinte esquema: Leis do Direito internacional dos 
Direitos Humanos no âmbito universal (da onu), Leis 
do Direito internacional dos Direitos Humanos de âm-
bito regional africano (ua), Constituição da república 
de angola. somada à ela, uma Hermenêutica Jurídi-
co-constitucional e finalmente apresentaremos o que 
dizem as leis infraconstitucionais de angola sobre a 
protecção da criação e o seu necessário desenvolvi-
mento. 

A) )Instrumentos do Direito Internacional dos Di-
reitos Humanos no âmbito Universal. as normas in-
ternacionais de Direitos Humanos, são de âmbito ge-
ral e especial. Para o caso da protecção da criança, 
existem excertos a seu favor, em algumas leis gerais. 
Em virtude da criança estar classificada entre os gru-
pos vulneráveis, foram criados os chamados instru-
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mentos legais especializados, que têm como fim a 
protecção de um grupo concreto, para o nosso caso, 
a criança, independentemente do seu sexo, proprie-
dades, raça, etnia, religião, etc.

a especialidade e tradição na protecção, cuidado e 
desenvolvimento da criança tiveram o seu início em 
1924 em genebra, ano e local onde foi criada a De-
claração dos Direitos da Criança. Como consequência 
deste consenso legal internacional de genebra, veio 
à luz a Declaração universal dos Direitos da Criança 
(1959). «Este instrumento é mais abrangente na pro-
teção da criança» (oLiVEira & ViLa, 2016:s.p).

Do ponto de vista hermenêutico, uma vez que a 
Declaração universal Dos Direitos Humanos (1948), 
estende-se para a raça humana, é de fácil inferência 
que todos os direitos por ela estabelecidos, esten-
dem-se igualmente a todas às crianças. Tal conse-
quência também sucede com os Pactos internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos (1966) e sobre os Di-
reitos Económicos, sociais e Culturais (1966), sem pôr 
de parte os dois protocolos conexos. isto sucede em 
virtude da interdependência, indivisibilidade, univer-
salidade e interconectividade dos Direitos Humanos.

Em 1989, o Comitê de Direitos Humanos da onu, 
tendo como base o artigo 24º emitiu a seguinte re-
comendação aos Estados-membros do PiDCP: «[…] 
o Comitê indica que os direitos previsto no artigo 24 
não são os únicos que o Pacto reconhece para crian-
ças e que, como indivíduos, as crianças se beneficiam 
de todos os direitos civis enunciados no Pacto» (rg, 
nº 17, 1989). 

Esta afirmação dos peritos que fazem parte do Co-
mitê de Direitos Humanos da onu, reforça a leitura 
hermenêutica. Uma questão se impõe: afinal, o que 
diz o artigo 24º do Pacto internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, no qual recaiu o comentário e reco-
mendação dos peritos? 

1.Toda criança terá direito, sem discriminação algu-
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ma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem 
nacional ou social, situação econômica ou nascimen-
to, às medidas de proteção que a sua condição de me-
nor requerer por parte de sua família, da sociedade e 
do Estado. 2. Toda criança deverá ser registrada ime-
diatamente após seu nascimento e deverá receber um 
nome. 3. Toda criança terá o direito de adquirir uma 
nacionalidade.

É ideal ao leitor, comparar o que diz o artigo, o que 
diz a recomendação do comité da onu e a realidade 
das crianças referidas na secção 3: casos de garimpei-
ros infantis, sem esquecer a Maura que figura na capa 
deste relatório. 

Crianças sem registo de nascimento podem ser consi-
deradas como tendo uma nacionalidade? sobre outras 
as consequências de não possuir o registo de nasci-
mento, já foi referido de relance e sabemos o quanto 
trava o direito ao desenvolvimento destas vítimas. 

ainda de acordo com o Comitê referido (rg, nº 17, 
1989), uma das finalidades principais «da obrigação 
de registrar crianças depois do seu nascimento é re-
duzir o perigo de sequestro de crianças, a venda ou 
tráfico de crianças, ou de outros tipos de tratamento 
incompatíveis com o exercício dos direitos previstos 
no Pacto […]». 

o Pacto internacional sobre Direitos Económicos, 
sociais e Culturais, prossegue a tradição do direito in-
ternacional na protecção da criança, quando estabe-
lece no articulado 10º § 3, que «devem-se adotar me-
didas especiais de proteção e de assistência em prol 
de todas as crianças e adolescentes, sem distinção 
alguma por motivo de filiação ou qualquer outra con-
dição. Devem-se proteger as crianças e adolescentes 
contra a exploração económica e social. o emprego 
de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes se-
jam nocivos à moral e à saúde ou que lhes façam cor-
rer perigo de vida, ou ainda que lhes venham a pre-
judicar o desenvolvimento normal, será punido por 
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lei. os Estados devem também estabelecer limites de 
idade sob os quais fique proibido e punido por lei o 
emprego assalariado da mão-de-obra infantil».

Hoje, o instrumento do sistema universal que cons-
titui base central e farol orientador para a defesa, pro-
tecção e desenvolvimento da criança é a Convenção 
da onu sobre os Direitos da Criança (1989). De acor-
do com oliveira e Vila, esta convenção «consagrou, 
por um lado a doutrina de protecção integral e prio-
ridade absoluta aos direitos da criança, e, por outro, 
o respeito aos respeitos civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais da criança» (2016:s.p). 

O leitor poderá verificar excertos do que exige e es-
tabelece a Convenção e o que acontece com as crian-
ças elencadas na secção anterior:

1.os Estados Partes reconhecem o direito da crian-
ça de estar protegida contra a exploração económi-
ca e contra o desempenho de qualquer trabalho que 
possa ser perigoso ou interferir na sua educação, ou 
que seja nocivo para sua saúde ou para seu desen-
volvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 
(art.º. 32º). 

1.os Estados Partes adotarão todas as medidas le-
gislativas, administrativas, sociais e educacionais 
apropriadas para proteger a criança contra todas 
as formas de violência física ou mental, abuso ou 
tratamento negligente, maus tratos ou exploração, 
inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver 
sob a custódia dos pais, do representante legal ou 
de qualquer outra pessoa responsável por ela. 2. 
Essas medidas de proteção deveriam incluir, con-
forme apropriado, procedimentos eficazes para a 
elaboração de programas sociais capazes de pro-
porcionar uma assistência adequada à criança e às 
pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como 
para outras formas de prevenção, para a identifica-
ção, notificação, transferência a uma instituição, in-
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vestigação, tratamento e acompanhamento poste-
rior dos casos acima mencionados de maus tratos 
à criança e, conforme o caso, para a intervenção 
judiciária. (artº. 19º).

1.os Estados Partes reconhecerão a todas as crian-
ças o direito de usufruir da previdência social, in-
clusive do seguro social, e adotarão as medidas 
necessárias para lograr a plena consecução desse 
direito, em conformidade com sua legislação na-
cional. 2. os benefícios deverão ser concedidos, 
quando pertinentes, levando-se em consideração 
os recursos e a situação da criança e das pessoas 
responsáveis pelo seu sustento, bem como qual-
quer outra consideração cabível no caso de uma 
solicitação de benefícios feita pela criança ou em 
seu nome. (art.º. 26º). 

1.os Estados Partes reconhecem o direito de toda 
criança a um nível de vida adequado ao seu desen-
volvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 
2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarrega-
das, a responsabilidade primordial de propiciar, de 
acordo com suas possibilidades e meios financei-
ros, as condições de vida necessárias ao desenvol-
vimento da criança. 3. os Estados Partes, de acordo 
com as condições nacionais e dentro de suas pos-
sibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim 
de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis 
pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso 
necessário, proporcionarão assistência material 
e programas de apoio, especialmente no que diz 
respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação. 4. 
os Estados Partes tomarão todas as medidas ade-
quadas para assegurar o pagamento da pensão ali-
mentícia por parte dos pais ou de outras pessoas 
financeiramente responsáveis pela criança, quer 
residam no Estado Parte quer no exterior. nesse 
sentido, quando a pessoa que detém a responsa-
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bilidade financeira pela criança residir em Estado 
diferente daquele onde mora a criança, os Estados 
Partes promoverão a adesão a acordos internacio-
nais ou a conclusão de tais acordos, bem como a 
adoção de outras medidas apropriadas (art.º 27º). 

importa referir, que em anexo a Convenção que 
vimos citando ipsis litteris, existem os protocolos adi-
cionais ao mesmo instrumento: Protocolo Facultativo 
para a Convecção sobre os Direitos da Crianças sobre 
o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados 
(2000) e o Protocolo Facultativo para a Convecção so-
bre os Direitos da Crianças relativo à venda de Crian-
ças, Prostituição e Pornografia (2000), todos visam 
somente proteger e garantir à criança o seu direito ao 
desenvolvimento integral.

os esforços de cooperação internacional com vis-
ta a proteger as crianças, tem inúmeros marcos nos 
anais da história universal. Em 1990, foi realizado o 
Encontro mundial de Cúpula pela Criança, na sede da 
onu. naquela ocasião, 71 Presidentes e Chefes de 
governos, incluindo representantes de 80 países, as-
sinaram a Declaração mundial sobre a sobrevivência, 
a Protecção e Desenvolvimento da Criança. 

a organização internacional do Trabalho (oiT), 
dentro de um campo específico, no qual é passível 
de submeterem a criança em situações e ambientes 
que ponham em causa a sua dignidade e a negação 
ao seu desenvolvimento, estabeleceu diretrizes a fa-
vor deste ser especial por meio dos seguintes instru-
mentos legais: Convenção número 138 da oiT sobre 
a idade mínima para admissão no Emprego (1973) e 
a Convenção número 182 da oiT sobre Proibição das 
Piores Formas de Trabalho infantil e acção imediata 
para sua Eliminação (1999). 

segundo a primeira Convenção da oiT, no seu ar-
tigo 1º os Estados devem combater e erradicar o tra-
balho infantil. Deve também estabelecer nos seus or-
denamentos jurídicos nacionais, a idade mínima para 
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admissão no mercado de trabalho.
a mesma Convenção, no articulado 3º § 1) esta-

belece literalmente que «não será inferior a dezoito 
anos a idade mínima para admissão a qualquer tipo 
de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou cir-
cunstâncias em que for executado, possa prejudicar 
a saúde, a segurança e a moral do jovem», à seme-
lhança do que exige a CDC na norma 32º. apesar da 
proibição clara, o presente instrumento internacional 
abre excepção. abaixo dos 18 anos a criança pode 
trabalhar como aprendiz e estagiário em actividades 
leves. Em poucas horas, desde que não comprometa 
o seu estudo, segurança e integridade, saúde psicoló-
gica, física e ética (artº 7º § 1, 2):

1. as leis ou regulamentos nacionais poderão per-
mitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze 
e quinze anos em serviços leves que: a) não preju-
dique sua saúde ou desenvolvimento; e b) não pre-
judique sua frequência escolar, sua participação de 
programas de orientação vocacional ou de treina-
mento aprovados pela autoridade competente ou 
sua capacidade de se beneficiar da instrução rece-
bida. 
2. as leis ou regulamentos nacionais poderão tam-
bém permitir o emprego ou trabalho a pessoas 
com, no mínimo, quinze anos de idade e que não 
tenham ainda concluído a escolarização obrigató-
ria em trabalho que preencher os requisitos esta-
belecidos nas alíneas a e b do parágrafo 1º deste 
artigo.

a recomendação 146 da oiT, reza expressamente 
que os trabalhos que requerem levantamento de car-
gas pesadas (como é o caso do garimpo de rochas), 
radiações ionizantes, processos perigosos e outras 
substâncias tóxicas devem ser excluídas do trabalho 
que a criança pode excepcionalmente fazer como 
aprendiz ou estagiário.
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Por seu turno, o Comitê de Direitos Humanos da 
onu, no seu comentário geral nº 4, ao articulado 32º 
da CDC, leciona que «a participação em actividades 
laborais [adequadas], de acordo com os padrões in-
ternacionais, desde que não prejudique o exercício 
de qualquer outro direito do adolescente, incluindo a 
saúde e a educação, pode ser benéfica para o desen-
volvimento do adolescente». Diria mais, pode ajudar 
a interiorizar o valor e a cultura do trabalho como pa-
trimónio civilizacional que alavancou o progresso do 
mundo contemporâneo.

o trabalho enquanto elemento que compõe o qua-
dro axiológico e a dimensão antropológica, como 
valor moral, foi expresso na Carta Encíclica de João 
Paulo ii sobre o Trabalho Humano (2017, nº1): «é me-
diante o trabalho que o homem deve procurar o pão 
quotidiano e contribuir para o progresso contínuo 
das ciências e da técnica, e sobretudo para a inces-
sante elevação cultural e moral da sociedade, na qual 
vive em comunidade com os próprios irmãos. E com 
a palavra trabalho é indicada toda a actividade reali-
zada pelo mesmo homem, tanto manual como inte-
lectual, independentemente das suas características 
e das circunstâncias, quer dizer toda a actividade hu-
mana que se pode e deve reconhecer como trabalho, 
no meio de toda aquela riqueza de actividades para 
as quais o homem tem capacidade e está predisposto 
pela própria natureza, em virtude da sua humanida-
de». mas não a exploração e o trabalho infantil! 

Para os problemas internacionais, a Carta da onu 
recomenda cooperação a nível global. É o caso do 
bem-estar e o desenvolvimento da criança que tam-
bém exige abertura, humildade, solidariedade e coo-
peração com outros Estados membros da comunida-
de internacional (artº 55º-56º). 

Tal como foi referido, o Direito ao Desenvolvimen-
to tem respaldo legal no Direito internacional dos 
Direitos Humanos, como atesta a Declaração sobre 
o Direito ao Desenvolvimento (1986), adoptada pela 
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resolução 41/128 da assembleia geral das nações 
unidas em 4 de Dezembro. De acordo com este ins-
trumento legal, fazendo jus a visão da Carta da onu 
é necessário e é um dever a cooperação inter-Estados 
para a concretização do direito ao desenvolvimento 
das pessoas (artº. 3º- 4º).

ainda de acordo com a mesma Declaração o alfa 
e ómega do desenvolvimento é a pessoa humana. os 
cidadãos são o centro do desenvolvimento. não só 
deverão ser alvos de políticas para o seu desenvol-
vimento, mas deverão ter espaços e oportunidades 
para que possam participar no processo de desenvol-
vimento pessoal e nacional (artº 2º § 1). 

não menos importantes são os articulados núme-
ros 22º e 25º da DuDH, que precede o instrumento 
especializado sobre o desenvolvimento:  

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito 
à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, 
pela cooperação internacional de acordo com a organi-
zação e recursos de cada Estado, dos direitos económi-
cos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e 
ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

[…]
§1.Toda pessoa tem direito a um padrão de vida ca-

paz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

§2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados 
e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas den-
tro ou fora de matrimónio, gozarão da mesma protec-
ção social.

a situação em que as crianças garimpeiras se en-
contram, viola e nega de forma absoluta, o espírito e 
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a letra das presentes Declarações e de todos os ins-
trumentos universais que visam proteger e garantir o 
desenvolvimento da criança.

  
B) Instrumentos Africanos em Matéria de Protec-

ção da Criança e o seu Desenvolvimento. o sistema 
regional africano de protecção e defesa dos Direitos 
Humanos, criou normas bastante para o cuidado e 
a materialização do direito ao desenvolvimento da 
criança deste continente.

De acordo com os instrumentos acessados, a Carta 
de Banjul (1981), no seu artigo 22º constitui o ponto 
de partida, mas tem como referência e fontes, os ins-
trumentos universais, as tradições, civilizações e cul-
turas africanas. 

1.Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento 
económico, social e cultural, no estrito respeito da sua 
liberdade e da sua identidade, e ao gozo igual do pa-
trimónio comum da humanidade. 2.os Estados têm o 
dever, separadamente ou em cooperação, de assegu-
rar o exercício do direito ao desenvolvimento. (artº 22º). 

Claro está, que a postulação da presente Carta, 
vinca uma visão de desenvolvimento universalista-re-
gional, ou seja, para todas às pessoas residentes em 
África, independentemente de serem crianças, jovens 
ou idosos. mas é exactamente desta Carta na qual se 
desdobram outros instrumentos africanos de dimen-
são especializada. Focado especialmente na criança, 
está o artigo 18º § 3 da mesma Carta, ao afirmar que o 
Estado tem o dever e a obrigação de assegurar a pro-
tecção da criança, tal como recomendam as Declara-
ções e Convenções do sistema universal de Direitos 
Humanos. 

nove anos depois, veio à luz o instrumento central 
de defesa da criança africana: a Carta africana dos Di-
reitos e do Bem-Estar da Criança (1990-1999).

Ela foi adoptada em adis-abeba, na Etiópia, em Ju-
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lho de 1990, tendo entrado em vigor em novembro 
de 1999. a Carta africana da Criança é, em muitos as-
pectos, semelhante à Convenção da onu dos Direitos 
da Criança. Contudo, as pessoas com idade inferior a 
18 anos são protegidas a um nível superior na Carta 
africana da Criança, a qual providencia também um 
procedimento individual de queixa. a Carta africana 
da Criança tem o seu próprio órgão de monitorização, 
o Comitê para os Direitos e Bem-Estar da Criança, o 
qual se reuniu pela primeira vez em 2002.

No seu preâmbulo, a Carta reafirma o Direito ao 
Desenvolvimento da criança africana nos seguintes 
termos: «[…] a criança ocupa uma posição única e pri-
vilegiada na sociedade africana e que, para um desen-
volvimento plenamente harmonioso, a criança deve-
ria crescer num ambiente de família numa atmosfera 
de felicidade, amor e compreensão; […] a criança, de-
vido às necessidades do seu desenvolvimento físico e 
mental, exige cuidados especiais no que diz respeito 
à saúde, ao desenvolvimento físico, mental e social e 
exige protecção legal em condições de liberdade, dig-
nidade e segurança».

o artigo 5º § 3, retoma e recorda a centralidade da 
criança, sua protecção e direito ao desenvolvimento. 
as normas posteriores evocam uma série de direitos 
políticos, sociais e culturais (arts: 6º-14º).

no que toca a outra dimensão chave do presen-
te relatório — o trabalho infantil e seus malefícios — 
que expressam a estagnação civilizacional da nossa 
sociedade, a Carta condena, rejeita, proíbe e propõe 
soluções (artº. 15º):

1. Todas as crianças serão protegidas contra todas 
as formas de exploração económica e contra a reali-
zação de qualquer trabalho que seja perigoso ou pas-
sível de interferir no seu desenvolvimento físico, men-
tal, espiritual, moral ou social; 2. os Estados-Partes da 
presente Carta tomarão todas as medidas legislativas 
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e administrativas apropriadas para garantir a plena 
implementação deste artigo que abrange tanto o sec-
tor formal como o informal de emprego e, tendo em 
conta as disposições pertinentes dos instrumentos 
da organização internacional do Trabalho relativas a 
crianças, os Estados-Partes deverão em especial: (a) 
providenciar, por meio da legislação, idades mínimas 
para admissão a qualquer emprego; (b) providenciar 
regulamentação apropriada de horários e condições 
de trabalho; (c) providenciar penas ou outras sanções 
apropriadas para garantia da aplicação efectiva deste 
artigo; (d) promover a divulgação de informação junto 
de todos os sectores da comunidade sobre os perigos 
do trabalho infantil.

a protecção da criança tem uma dimensão de géne-
ro. a razão por que é necessário evocar este aspecto é 
bastante óbvio: ao longo da história as mulheres sem-
pre foram vítimas de descriminação e nunca foram 
protegidas de igual modo em relação aos homens, 
em razão do sexo. Hoje, apesar das normas interna-
cionais recomendarem tratamento justo para mulhe-
res e homens, infelizmente, persistem as práticas que 
negam a dignidade e a grandeza da mulher.

A capa do presente relatório é pontificada por uma 
rapariga. outras fazem parte deste rol de crianças 
que se dedicam ao garimpo, tal como expressa a par-
te três deste modesto relatório. algumas trabalham 
em grupos, associadas aos meninos da mesma faixa 
etária. Outras são mães que têm os seus filhos como 
ajudantes de jornada para sobrevivência (as mulhe-
res adultas não constituem o foco deste relatório).

ante à esta realidade, é imperioso «garantir a pro-
moção e a protecção activas de todos os Direitos Hu-
manos […] das meninas, incluindo o direito ao desen-
volvimento por meio do aumento da consciência ou 
através de legislação [e sua aplicação], se necessário 
for», assim estabelece o artigo 6º da Declaração sole-
ne sobre igualdade de género em África (2014). 
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o direito ao desenvolvimento sustentável enquanto 
difuso, aberto à todas as mulheres (adultas e rapa-
rigas), com todas as suas nuances está expresso no 
Protocolo à Carta africana de Direitos Humanos e dos 
Povos sobre os Direitos das mulheres (2003/2005), 
norma 19º: 

a mulher tem o direito de gozar plenamente do seu 
direito ao desenvolvimento sustentável. neste sen-
tido, os Estados-Partes devem tomar todas as me-
didas apropriadas para: (a) introduzir a questão do 
género no procedimento nacional de planificação 
para o desenvolvimento; (b) assegurar uma par-
ticipação igual das mulheres a todos os níveis de 
concepção, de tomada de decisão, de implemen-
tação e de avaliação de políticas e programas de 
desenvolvimento; (c) promover o acesso e a posse 
pela mulher dos recursos produtivos, tais como a 
terra, e garantir o seu direito aos bens; (d) promo-
ver o acesso das mulheres ao crédito, à formação, 
ao desenvolvimento das técnicas e aos serviços de 
extensão no meio rural e urbano, a fim de lhes as-
segurar uma melhor qualidade de vida e de reduzir 
o seu nível de pobreza; (e) tomar em consideração 
os indicadores de desenvolvimento humano espe-
cíficos relacionados com a Mulher na elaboração 
de políticas e programas de desenvolvimento; e (f) 
garantir que os efeitos negativos da globalização e 
a implementação de políticas e programas comer-
ciais e económicos sejam reduzidos ao mínimo em 
relação às mulheres.

o empenho formal para a concretização do direito 
ao desenvolvimento, foi expresso num instrumento 
político sem precedentes a nível global — a Declara-
ção da nova Parceria para o Desenvolvimento de Áfri-
ca (nEPaD, 2001). 

Tal declaração foi adoptada na Primeira reunião 
do Comité de implementação da nEPaD de Chefes de 
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Estado e de governo em abuja, na nigéria, em outu-
bro do ano acima expresso. a nEPaD é a agenda de 
desenvolvimento da ua e tem uma forte componente 
de Direitos Humanos.

Este instrumento é denso em tamanho e qualida-
de. Possui 205 artigos. importa frisar, que a declara-
ção deixa claro a relação inevitável entre democracia 
e desenvolvimento. ou seja, não pode haver desen-
volvimento sem democracia. Desenvolvimento é igual 
a democracia e democracia é igual ao desenvolvimen-
to. sobre esta convicção, o instrumento dedica 16 ar-
tigos argumentativos e programáticos. isto demons-
tra sintonia com a argumentação da secção número 
dois, quando em comunhão com vários estudiosos 
afirmamos que a razão central da situação em que as 
crianças se encontram é política. É um problema de 
regime e escolha das «elites vampíricas», como diria o 
reputado economista ganense george ayittey, na sua 
obra, Defeating Dictators: Fighting Tyranny in Africa and 
Around the World (a Luta contra a Tirania em África e 
no mundo).

Entre os dezasseis artigos que abordam a conexão 
embrionária entre liberdade, democracia, direitos hu-
manos e desenvolvimento na declaração da nEPaD, 
a escolha para o escopo demonstrativo recai sobre o 
postulado 79º, que diz: 

É comummente reconhecido que é impossível alcan-
çar o desenvolvimento perante a ausência da verda-
deira democracia, do respeito pelos Direitos Humanos, 
da paz e da boa governação. Com a Nova Parceria para 
o Desenvolvimento de África, África compromete-se a 
respeitar os padrões globais da democracia, os compo-
nentes fulcrais, que incluem o pluralismo político, per-
mitindo a existência de vários partidos políticos e de sin-
dicatos de trabalhadores e de eleições justas, abertas e 
democráticas, organizadas periodicamente, de modo a 
permitir aos povos que escolham os seus líderes livre-
mente.
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C) Hermenêutica Constitucional e Normas Infra-
constitucionais. apesar de serem leis mortas e igno-
radas pelo poder público, mas angola construiu um 
marco legal notável sobre a protecção, bem-estar e 
desenvolvimento da criança. 

De acordo com a magna Carta deste país, nas dis-
posições combinadas do nº 6 do artigo 35º, demanda 
que «a protecção dos direitos da criança, nomeada-
mente, a sua educação integral e harmoniosa, a pro-
tecção da saúde, condições de vida e ensino consti-
tuem absoluta prioridade da família, do Estado e da 
sociedade». 

Por outro lado, as disposições nº 2 & 5 do articula-
do 80º reafirmam a tripartição das responsabilidade 
no cuidado da criança, entre a família, o Estado e so-
ciedade, e confirma que todas estas entidades devem 
agir de acordo com o princípio do superior interesse 
da criança, com vista a concretização do seu direito 
ao desenvolvimento e finalmente nega e rejeita o tra-
balho infantil nos seguintes termos: 

2.as políticas públicas no domínio da família, da 
educação e da saúde devem salvaguardar o prin-
cípio do superior interesse da criança, como forma 
de garantir o seu pleno desenvolvimento físico, psí-
quico e cultural. […] 5. É proibido, nos termos da lei, 
o trabalho de menores em idade escolar. 

a Constituição da república de angola (Cra), não 
só preconiza o desenvolvimento simplista na lógica 
econométrica, mas estabelece e garante o direito ao 
desenvolvimento sustentável, fundado no direito ao 
ambiente (artº 39º). 

Do ponto de vista hermenêutico, é possível de-
cantar o direito ao desenvolvimento na Cra desde o 
preâmbulo. nele, inúmeras vezes a Constituição usa 
a terminologia desenvolvimento/progresso enquanto 
categoria difusa que se aplica a todos nós, indepen-
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dentemente da idade. 
Por outro lado, a Cra tem um conjunto de princí-

pios e normas que regem a ordem política e social, 
a ordem económica e financeira e a ordem cultural, 
todas visam formalmente um escopo: o desenvolvi-
mento de cada um dos angolanos.

no domínio normativo infraconstitucional, o país 
tem normas valiosíssimas pelo seu teor formal, mas 
sem efeito prático. o Código de Direito da Família, 
que é anterior à Constituição de 2010, postula no seu 
artigo 4º o princípio da proteção e do superior interesse 
da criança. sendo assim, não é necessário evocar as 
normas subsequentes, sendo certo, que os princípios 
aplicam-se em todos os casos e circunstâncias cabí-
veis. 

num claro alinhamento e conforme as normas in-
ternacionais de Direitos Humanos, tanto do sistema 
universal quanto do sistema regional africano — na 
sua Lei geral do Trabalho (2015) — angola impôs 
como idade mínima para acesso ao emprego na con-
dição de aprendiz, 14 anos de idade (artº 254º § 4).

sob a epígrafe «trabalhos permitidos», o artigo 
255º da mesma lei estipula que «os menores só po-
dem ser admitidos para a prestação de trabalhos le-
ves que não envolvam grande esforço físico, que não 
sejam susceptíveis de prejudicar a sua saúde e o seu 
desenvolvimento físico e mental e que lhes possibili-
tem condições de aprendizagem e de formação» (Cf. 
tb. o artº 256º § 1). 

Em 2012 foi aprovada a lei nº 25 de 22 de agosto: 
Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento integral da 
Criança. É o instrumento mais abrangente que o país 
tem, no que a protecção, cuidado e desenvolvimento 
da criança diz respeito. Sem inflacionar o argumen-
to, se pode afirmar que se esta lei se concretizasse, 
as crianças angolanas atingiriam o mesmo índice 
de felicidade bruta semelhante às crianças das ilhas 
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maurícias ou da austrália. É uma lei com disposições 
extraordinárias, mas com insuficiências, como qual-
quer lei. Este diploma, dá um estatuto de lei aos 11 
compromissos. isto vem expresso no preâmbulo e 
nos artigos 49º, 50º e 51º. 

Em muitos aspectos, ela assemelha-se à Conven-
ção sobre os Direitos da Criança da onu e a Carta 
africana sobre Bem-Estar da Criança. Tal como estas 
duas últimas estabelecem um rol de direitos para a 
criança, o mesmo sucede com a lei angolana (arts 10º 
- 33º). 

Quanto a outra semelhança com a Carta africana, 
reside no facto de estabelecerem deveres à criança. 
Estas disposições fundam-se nas tradições e civiliza-
ções africanas que são comunitaristas. o individuo 
não só usufrui direitos individuais, mas deve se sub-
meter aos interesses da comunidade, por isso, o di-
ploma angolano impõe deveres (34º-37º). 

assim como o sistema universal e o regional afri-
cano distribuíram responsabilidades para três gran-
des entidades — Família, Estado e sociedade — Com 
vista a cuidarem e garantirem o desenvolvimento da 
criança, esta lei faz o mesmo. mas ela vai mais longe, 
ao especificar claramente o dever e a necessidade da 
igreja desempenhar o seu papel (artº 5º & 52º).

De acordo com o capítulo Vi, a lei cria um sistema 
de protecção e desenvolvimento integral da criança. 
no âmbito deste sistema foi criado e integrado um 
órgão chave: o Conselho nacional da Criança. É a este 
conselho multissectorial que compete a coordenação 
do sistema de Protecção e Desenvolvimento integral 
da Criança (52º-59º).

Diante da situação em que se encontram as crian-
ças angolanas, particularmente as que vivem do ga-
rimpo, quais são as acções relevantes deste CnaC? a 
mesma questão estende-se ao inaC e ao ministério 
do qual está subordinado, o minars. o silêncio e a 
inação do CnaC é incompreensível, uma vez que a lei 
lhe confere bastantes poderes e competências, como 
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sejam a avaliação do cumprimento da lei referente 
aos direitos da criança, divulgação da mesma avalia-
ção e remeter ao executivo medidas e recomenda-
ções para corrigir o que vai mal no que a concretiza-
ção dos direitos da infância diz respeito (artº 86º-88º).  

a ambição formal é tão vasta que o capítulo Viii 
estabelece dois valiosos instrumentos operacionais 
— Linha sos Criança e o Fundo nacional da Criança 
— Todos em nome do superior interesse da infância 
(artº 78º-81º). onde está o Fundo e a linha sos crian-
ça? não os conhecemos!

Curiosamente, esta valiosíssima lei, não fala expli-
citamente sobre o trabalho infantil. Parece-nos não 
constituir problema, na medida em que o artigo 1º § 
1-2, sob epigrafe, «objecto e fins», afirma que esta lei 
«visa reforçar e harmonizar os instrumentos legais 
e institucionais destinados a assegurar os direitos 
da criança; […] tem como finalidade, estender e pro-
mover os direitos da criança, tal como se encontram 
definidos na Constituição da República de Angola, na 
Convenção sobre os Direitos da Criança, na Carta afri-
cana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança e em 
demais legislação aplicável». Por este argumento da 
mesma lei, não há razão para alarme, na medida em 
que ela entende que os outros instrumentos de de-
fesa da criança devem ser aplicados na república de 
angola. neste sentido está comtemplada a condena-
ção do trabalho infantil.

imaginemos hipoteticamente que a nossa Cons-
tituição e a Lei geral do Trabalho não proibissem o 
trabalho infantil. isto não constituiria problema para 
a protecção das crianças que são vítimas do traba-
lho infantil em geral, especialmente as garimpeiras, 
uma vez que em matéria de direitos fundamentais, 
as normas internas subordinam-se aos instrumentos 
internacionais sobre os direitos humanos, até mesmo 
a Constituição (mELLo, 2003: 25). 
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Fig. 8





v. IMplIcAções do GArIMpo InFAntIl

o trabalho infantil na sua globalidade é nefasto. as 
suas consequências estendem-se desde a dimensão 
psicológica, física, social e económica. Estas consequên-
cias em muitos casos prolongam-se para o resto da 
vida, tal como demonstrar-se-á adiante.

no âmbito dos direitos sociais, imediatamente, a 
educação, a saúde e o lazer ficam afectados total ou 
parcialmente.

uma criança que é vítima do trabalho infantil, par-
ticularmente o garimpo, ao pôr fim a sua infância 
constrói uma vida (e idade psicológica) parcialmente 
adulta, o que gera desinteresse e desajustamento no 
convívio com as crianças da sua idade. Em caso de 
frequentar a escola, não só terá mau desempenho, 
mas também, verá a escola como inadequada para 
os seus interesses e experiências semi-adultas. não 
poucas vezes, se verifica que estas crianças entram 
nas estatísticas de distorção entre a idade e a classe 
que frequentam, a evasão e a repetência escolar. 

a argamassa do trabalho infantil também compro-
mete a estrutura psicossomática. segundo russel, as 
crianças podem desenvolver instabilidade emocional, 
neuroses, ensimesmamento (2002: 52). Este estado 
pode levar às crianças ao afastamento do convívio fa-
miliar, tal como se afasta das crianças da sua idade 
por inadaptação, traduzindo inevitavelmente no de-
saprender dos afectos. Leva à frustração. Em síntese, 
torna a criança impolida e rústica no trato humano, 
como consequência da brutalidade precoce a que o 
sistema social a sujeitou.

o estudo Efeitos Perversos do Trabalho infantil, sin-
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tetiza as consequências da seguinte forma: deforma-
ção óssea, desnutrição, atrofia muscular; problemas 
ergonómicos, oftalmológico e dermatológicos; fadiga 
crónica, distúrbios digestivos e do sono, distensões, 
entorses, cefaleia, lombalgia, tendinite, pneumoco-
niose tristeza e desânimo (Cfº/ m: CarVaLHo, CosTa 
& monTEiro, 2016: 4-30). 

De acordo com outra pesquisa inovadora e sur-
preendente pelos seus resultados, o trabalho infantil, 
para além de outras consequências evocadas, perpe-
tua o ciclo da miséria da vítima e da sua família. as 
pessoas que se dedicaram ao trabalho infantil têm 
mais problemas de saúde na idade adulta do que as 
que nunca foram vítimas de tal calvário. Desde esta 
constatação, os pesquisadores concluem que a lon-
gevidade, a esperança de vida destas crianças, mes-
mo chegando a idade adulta não é prolongada. os 
ciclos da miséria mantêm-se por uma equação sim-
ples: quem por motivos de trabalho na infância, não 
alcançou um nível elevado de escolaridade, na idade 
adulta será um trabalhador não qualificado, o que o 
inviabiliza de ter acesso a rendimentos melhores que 
os seus pais, logo, manterá para si o mesmo destino 
dos progenitores e quiçá os seus ascendentes!

outro argumento sobre o qual os pesquisadores 
não referem é a construção da identidade em virtu-
de da experiência vivida. se uma criança de 3, 4 ou 5 
anos acompanha a mãe ou o pai para uma activida-
de na qual não pode participar em razão da idade, 
ainda assim, esta vivência assistencial a marcará para 
sempre, contribuindo, assim, para a sua cosmovisão 
identitária que a poderá levar a ressignificar esta ex-
periência e entender que deverá viver percorrendo a 
mesma avenida dos pais. isto não é matemático, me-
nos ainda fatalista. não sucede com todas as pessoas. 

o estudo referido é intitulado Consequências do 
Trabalho infantil no rendimento Futuro do Trabalho. 
Em síntese, Kassouf e santos defendem a tese de que 
o trabalho infantil, para além de ser um problema so-
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cial, legal e político, é também um problema econó-
mico porque as pessoas que são vítimas deste mal, 
tornam-se menos produtivas e consequentemente 
inviabilizam o progresso económico individual e na-
cional. 

a conclusão dos pesquisadores parece clara quan-
do afirma que «à idade em que o indivíduo ingres-
sou no mercado de trabalho, foco deste estudo, con-
clui-se que no grupo formado pelos que começaram 
a trabalhar antes de completar 16 anos de idade, os 
rendimentos são significativamente inferiores aos 
rendimentos dos que não foram trabalhadores na in-
fância ou e/ou adolescência. a diferença observada 
é de 66,6%. […] Como se vê, mesmo controlando as 
principais características dos trabalhadores, em mé-
dia, um indivíduo que foi submetido precocemente 
ao trabalho tem rendimento menor que um indivíduo 
que não foi submetido. Pelo resultado do modelo i, 
um indivíduo adulto que foi trabalhador infantil tem 
uma redução, em média, de aproximadamente 6,4% 
no rendimento comparado aos indivíduos que não fo-
ram expostos precocemente ao trabalho. […] ambos 
os modelos quando comparados conduzem a mesma 
conclusão: o trabalho infantil reduz o rendimento na 
fase adulta da vida» (2017: 5-10). 

Todo o quadro radiografado, demonstra que ali 
onde não há igualdade substancial, embora haja a 
igualdade formal e ficcional da lei, não só constitui 
problema para estas crianças e suas famílias, mas 
para toda uma nação. Como não seria, se o progresso 
colectivo é na verdade a soma das várias felicidades 
e progressos individuais. ali onde os indivíduos fra-
cassam por causa da argamassa de más políticas, a 
nação também fracassa. É o caso de angola.

Esta angola, cuja dotação orçamental para a infân-
cia parece não servir de facto este grupo alvo. se não 
vejamos, em 2015, no orçamento geral do Estado 
(ogE), na rubrica destinada a “família e a infância”, 
foi-lhe contemplado 2.298.585.454,87 Kwanzas ($ 
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13.785.000), correspondente a 11,68% do valor global 
atribuído ao ministério da assistência e reinserção 
social. 

Deste valor, é subtraído um valor para o Progra-
ma de Protecção e Promoção dos Direitos da Crian-
ça, correspondente a 0,12%. Em numerário são 
23.330.129,00 Kwanzas ($ 139.914). 

no ano seguinte, não houve progressos em termos 
de dotação orçamental. Esta é uma prática comum na 
formulação do ogE em angola. Tal facto não sucede 
somente neste sector. o único onde as cifras sobem 
consideravelmente todos os anos é a defesa e segu-
rança. não tendo havido progresso em 2016, passa-
mos para 2017.

neste ano, para a “família e a infância”, foi reser-
vado 12,33% da cifra reservada ao minars, que se 
traduz em 2644.746.655,00 Kwanzas ($ 15.860.900). 
Deste valor, foram subtraídos especificamente para 
a criança 0,82%, que se traduzem em 175.367.085,00 
Kwanzas ($ 1.051.700).

Embora os valores sejam insuficientes, tendo em 
conta os problemas que a infância em angola atraves-
sa, parece-nos que o orçamento é um problema me-
nor, quando comparado com a ineficácia na aplicação 
dos programas agendados para beneficiar a criança. 
Por outro lado, há a corrupção endémica que afecta e 
destrói os órgãos públicos, e como consequência, via-
biliza a drenagem dos recursos que beneficiariam os 
cidadãos em geral, em especial a criança. Tudo isto, 
faz com que as crianças angolanas vivam em condi-
ções infra-humanas e são sujeitas a serem alvo das 
implicações referidas.  
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Fig. 10

Fig. 9





vI. conclusões e recoMendAções

no momento derradeiro deste texto modesto, 
parece necessário referir, que esta pesquisa é uma 
exigência e uma obrigação, um direito e um dever da 
lei nº 25/12 de 22 de agosto sobre a Protecção e De-
senvolvimento Integral da Criança. De acordo com este 
instrumento jurídico (artº 58º § 3- b), a sociedade ci-
vil deve fazer lobby e advocacia em favor da criança. 
sendo certo que enquanto pesquisador, o cidadão é 
igualmente parte da sociedade civil, pois claro, este 
paper demonstra o cumprimento da lei e do papel 
que se deve exercer enquanto cidadão. 

• Compulsadas as normas nacionais, regionais de 
África e do sistema universal de proteção e de-
fesa dos direitos humanos, todas referentes à 
criança e seu direito ao desenvolvimento, pode-
se inferir com alguma certeza, que são suficien-
tes para que as crianças angolanas não sejam ví-
timas de garimpo. Para que seja uma realidade, 
bastará que as autoridades transformem estas 
leis em políticas públicas. 

• sendo certo que a tolerância da família, do Esta-
do e da sociedade em relação ao garimpo, fun-
da-se em vários factores, entre os quais escolhas 
e má-fé da classe política, factores culturais no-
civos, entre outros, o Estado deve criar um sis-
tema de educação de qualidade para todos. só 
assim as pessoas serão sensíveis e compreende-
rão a ruindade do trabalho infantil para as víti-
mas directas, indirectas e para a sociedade de 
uma forma global. 
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• É imperioso que o Estado crie um rendimento 
mínimo para as famílias e crianças que se en-
contram abaixo da linha da miséria. mas o be-
nefício desta bolsa infância cidadã, deverá estar 
condicionado a exigência da presença constante 
da criança na escola e em todos os programas 
comunitários com vista ao seu empoderamento. 

• o Estado deverá criar consultórios comunitários 
de Psicologia Clínica, com vista a minimizar os 
traumas e recuperar a estabilidade mental das 
crianças vítimas de trabalho infantil em particu-
lar as praticantes do garimpo.

• Em caso de dificuldade para amparar e garan-
tir os direitos da criança, o Estado deve activar a 
Carta das nações unidas, no que a cooperação 
internacional diz respeito, para solicitar ajuda de 
outros Estados avançados nesta matéria.  

• a sociedade civil, incluindo a igreja, deverão criar 
sinergias para demandar ao Estado o cumpri-
mento da lei, no sentido de traduzi-la em polí-
ticas públicas que se materializem na erradica-
ção do trabalho infantil e o garimpo, para que o 
direito ao desenvolvimento das crianças saia da 
ficção legal. 

• Em conformidade com a lei, a sociedade ci-
vil deve exigir para que o Estado possa criar o 
Fundo nacional da Criança e a Linha de ajuda 
sos Criança. Para além do que estabelece a lei, 
a exemplo de boas práticas de outros países, a 
sociedade civil pode igualmente exigir para que 
se crie um observatório da Criança. 

• É imperioso o funcionamento cabal do Conselho 
nacional da Criança (CnaC), tal como estabelece 
a lei 25/12 de 22 de agosto. 

• A midia enquanto meio com poder de influen-
ciar e construir mentalidades, é chamada a fazer 
da erradicação do trabalho infantil um assunto 
permanente na pauta informativa, explorando 
as diferentes dimensões da temática criança e o 
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direito ao desenvolvimento. 
• as universidades deverão olhar a criança e o seu 

direito ao desenvolvimento como alvo funda-
mental do debate científico actual e fim presti-
giante para actividades de extensão universitá-
ria. 

• Os centros de pesquisa e investigação científica, 
ligados ou não às universidades, devem fazer da 
criança e o seu direito ao desenvolvimento, um 
tópico de análise e debate permanente.

Finalmente, este relatório permitiu compreender 
que existem outras pistas potenciais para investiga-
ção. Todas ligadas ao trabalho infantil e que pertur-
bam a concretização do direito ao desenvolvimento 
da infância: crianças na actividade de tapa buraco nas 
estradas interprovinciais; crianças no mercado infor-
mal (venda ambulante e em locais fixos); Crianças 
prestadoras de serviços (engraxadores, carregadores 
de mercadorias em armazéns, lojas e praças, lavando 
a louça); Crianças dedicadas à agricultura familiar e 
outras exploradas em fazendas.
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AneXo

Questionário # 1  - Crianças. 

1. Quantos anos têm? ---------------------------------------------

2. Você estuda?
sim 
não

3. Porquê fazes este trabalho?
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

4. Você acha que este trabalho faz mal ao teu estudo?
sim
não

5. os teus pais trabalham?
sim
não 

6. Este trabalho faz mal à tua saúde?
sim
não 

7. Você acha que este trabalho está bom para a sua 
idade?
sim
não

EU
 V

IV
O

 D
AS

 P
ED

RA
S

79



8. Você tem tempo para brincar?
sim
não

9. Conta-me/fala-me tudo que você pensa sobre o teu 
trabalho.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

10. Você tem cédula ou bilhete de identidade?
sim
não

Questionário # 2 - Pais. 

1. Porquê permite que o seu filho/a trabalhe aqui?
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

2. Este trabalho prejudica os seus estudos?
sim
não 

3. Este trabalho não prejudica o desenvolvimento do 
seu filho/a?
sim
não 
 

D
O

m
In

g
O

S 
D

A 
CR

U
z

80



Questionário # 3 - inaC. 

1. Tem conhecimento sobre o fenómeno crianças que 
trabalham no sector de garimpo artesal de rochas?
sim
não

2. o que as autoridades estão a fazer ou farão para 
pôr fim à esta a actividade por parte de crianças?
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

3. não acha que será útil uma parceria com a socieda-
de civil para solucionar o problema?
sim
não

4. Em que termos e qual seria o conteúdo desta par-
ceria?
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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