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Prefácio

O mundo que conhecemos neste início de século XXI é uma sín-
tese bastante complexa de profundas transformações societárias que 
vêm produzindo impactos em todas as esferas da vida em sociedade, 
seja na extensão ou na profundidade.

As expressões dessa crise impactam o planeta como um todo, 
redesenhando o próprio mapa do mundo e as condições e modos de 
vida na contemporaneidade.

São tão graves as expressões geográficas, demográficas, econômi-
cas, sociais, políticas e históricas dessas transformações, que podemos 
afirmar que é o próprio processo civilizatório que se encontra abalado.

No interior de tal processo, são afrontadas tanto as condições 
materiais de vida como a própria sociabilidade humana, o viver his-
tórico dos sujeitos em seu cotidiano.

O trabalho, elemento fundante do ser social, sofre as mais contun-
dentes repercussões de todo esse processo macrossocietário, tornando 
cada vez mais difícil o acesso ao mercado de trabalho que se apresenta 
marcado pela precarização, pela intensificação e pela informalidade.

Se a situação é grave para a massa dos trabalhadores, para os 
jovens torna-se mais difícil, e mais difícil ainda quando as próprias 
condições do país não são favoráveis ao seu ingresso e permanência 
nos postos de trabalho.

Como pesquisador na área das juventudes, é essa a temática que 
interessa ao Prof. Dr. Simão João Samba, autor desta obra e que, com 
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muita propriedade, vai nos fazer conhecer a realidade do trabalho 
informal em Luanda, capital de Angola, na África, seu país de ori-
gem, onde vive e exerce suas atividades profissionais como docente, 
pesquisador e assessor nas áreas de Serviço Social e Educação.

Nesse sentido, este livro é um verdadeiro convite à leitura e à 
reflexão. Faz com que nós, leitores brasileiros, alonguemos o nosso 
olhar para além do oceano, para conhecer uma realidade com a qual 
temos pouco convívio e onde há muita história a ser contada.

Já para os africanos e demais leitores de língua portuguesa, é 
especialmente importante sua contribuição, evidenciando a luta e 
persistência dos jovens migrantes nos adversos cenários angolanos.

O autor parte da realidade de Angola e, mais especificamente, de 
Luanda, onde o mercado informal, de venda ambulante, tem sido um 
espaço de luta pela sobrevivência desse segmento juvenil, principalmente 
de jovens migrantes, homens e mulheres, de outras províncias do país.

Esse é o ponto central de sua pesquisa, tratando de conhecer as 
experiências de trabalho e vida de jovens migrantes, que atuam como 
vendedores ambulantes em Luanda.

Apoiando-se em uma intensa revisão da literatura, realiza impor-
tantes reflexões sobre juventudes e trabalho informal, evidenciando 
o quanto as desigualdades, exclusões e vulnerabilidades marcam a 
vida desses jovens no contexto social angolano.

Esse é um recorte muito especial de sua pesquisa, que, além de 
estar bem fundamentada teoricamente, tem uma direção ideopolítica 
bem definida, razão pela qual o que interessa realmente ao autor é co-
nhecer as experiências de vida e do trabalho desses jovens vendedores 
ambulantes em suas interfaces com as desigualdades de distribuição 
de renda e níveis de exclusão social no país.

Sua pesquisa, de natureza qualitativa, foi feita por meio de 
observação participante e entrevistas grupais semiestruturadas nos 
próprios lugares de maior concentração dos jovens “zungueiros”, 
assim chamados em Luanda, pois deambulam, andam, “zungam” 
pelas ruas da metrópole.
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Os depoimentos gravados e depois transcritos para análise re-
velam as agruras do viver cotidiano desses jovens, o que se expressa 
também, conforme as palavras do próprio pesquisador, em seus rostos 
transfigurados pela pobreza, pela exclusão social e pelo descaso e 
discriminação que recebem da sociedade angolana.

A apresentação desse riquíssimo material de pesquisa é realizada 
em um capítulo de finalização do livro, muito bem intitulado “Vidas 
vividas, histórias não contadas”.

Realmente, este é um mérito da pesquisa e da obra realizadas 
pelo autor, profundo conhecedor de sua temática de estudo.

Primeiro doutor em Serviço Social em Angola, título conferido pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisador militante 
e seriamente comprometido com sua causa, Simão, como carinhosa-
mente o chamamos, presta uma grande contribuição, ao revelar para 
a sociedade angolana a real situação desses jovens.

Seu compromisso profissional e político o impele a caminhar 
para além da constatação da gravidade da situação, avançando para 
algumas propostas concretas nas quais o Serviço Social ocupa um 
lugar muito especial na construção de caminhos multidisciplinares 
e multissetoriais para o enfrentamento das gritantes desigualdades 
regionais no país, através de uma política de investimento e de desen-
volvimento igualitário e equilibrado entre as províncias que compõem 
o mosaico angolano.

Sem dúvida, a leitura desta obra é uma tarefa irrecusável para 
todos aqueles que lutam por uma sociedade justa, humana, igualitária.

Maria Lúcia Martinelli
São Paulo, fevereiro de 2016
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Introdução

“Abre a janela e vê o que temos.”1

Esse foi o primeiro convite que o tema abordado faz a cada leitor 
ao folhear as páginas que compõem a presente obra. Da nossa parte, 
aceitar tal convite foi, de fato, um grande desafio, pois significou não 
apenas um ato de abrir e ver o mundo exposto fora dele, mas exigiu 
certo desprendimento dos nossos conceitos e preconceitos para acolher 
o outro. Compreender o desconhecido para dar-lhe um significado 
e contemplar a plenitude do observado exige um aprimoramento 
dos nossos olhares e ouvidos para captar a realidade além da sua 
aparência, ou seja, exige a busca de sua essência.

Convite que nos permitiu ver a realidade dos jovens migrantes 
envolvidos no trabalho informal com outro olhar e perceber as novas 
dimensões que até então nos eram desconhecidas. Isso permitiu-nos 
sair das nossas certezas para entendermos as incertezas, as lutas, as 
experiências quotidianas de quem busca dar sentido à sua existên-
cia numa realidade diferente, superando os rótulos que a sociedade 
muitas vezes muito bem sabe atribuir, sem nenhuma preocupação em 
conhecer a real história que a trajetória de rua encobre.

1. Fala de Henda Ducados na entrevista concedida ao pesquisador em abril de 2010.
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Nesse sentido é que esta obra trata das experiências de trabalho 
e vida de jovens migrantes que atuam como vendedores ambulantes 
em Luanda. Ela foi orientada pelas seguintes indagações: Quem são os 
jovens envolvidos no comércio ambulante em Luanda, e que significa-
dos atribuem a suas experiências e vivências? Quais suas expectativas 
e sonhos em relação ao futuro? Até que ponto o processo crescente 
do aumento da exclusão, pobreza, desigualdade e elevadas taxas de 
desemprego entre os jovens, na sociedade angolana, e em particular 
na cidade de Luanda, têm contribuído ou os obrigado a enveredarem 
pelo comércio ambulante? Como o escasso acesso a uma formação 
escolar e profissional de qualidade dessa geração de jovens interfere 
na construção de suas trajetórias de vida?

O interesse pela temática surgiu a partir das perguntas anterior-
mente colocadas e das observações feitas pelo autor, mais concreta-
mente após o advento da paz de 1991, em que as ruas das grandes 
cidades do país foram tomadas principalmente por mulheres e jovens 
deambulando para venderem diversos produtos, como forma alterna-
tiva e estratégica de sobrevivência. As experiências dessa população 
de vendedores ambulantes nos mostravam não apenas a sua dura 
realidade quotidiana, mas também o descaso daqueles que têm o dever 
de garantir as condições que proporcionem o seu desenvolvimento 
integral, e evidenciava a necessidade de um empreendimento não 
apenas acadêmico, mas também político, que aprofundasse o conhe-
cimento da sua realidade e apontasse caminhos para sua superação.

A verdade é que, apesar de a venda ambulante ser vista nas 
diferentes instâncias políticas de Angola como uma atividade ilegal, 
vem sendo a fonte de sobrevivência da maior parte da população de 
Luanda, uma vez que há dificuldades no país para prover uma in-
fraestrutura de ofertas de empregos que deem conta de sua população 
economicamente ativa e, no contexto dessa população, da demanda 
de jovens, que anualmente iniciam a busca por seu primeiro empre-
go. Por outro lado, o trabalho no mercado informal vem sendo há 
muitos anos um espaço de luta pela sobrevivência desse segmento da 
população, principalmente a migrante de outras províncias do país.
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Em Angola, esses jovens migrantes têm sofrido pelo fato de suas 
demandas não merecerem suficiente atenção das autoridades públicas, 
e os problemas daí decorrentes têm sido invisíveis para as diferentes 
instâncias que pensam o país, apesar de uma melhoria verificada a 
partir de 2008 com a execução de alguns programas específicos para 
os jovens, como é o caso do Crédito Jovem e o projeto Angola Jovem, 
ligados ao Ministério da Juventude e Desportos e que não reverteram 
ainda a lógica paliativa que tem caracterizado quase a totalidade de 
projetos para a juventude até a data.

O fato é que tais projetos — pela curta duração da formação 
realizada, pela falta de acompanhamento, pela pouca preparação dos 
formadores e pela descontinuidade no tempo da sua aplicação — não 
resultam em mudanças profundas nas questões que mais afetam os 
jovens, como as necessidades de emprego permanente, de salário 
condigno, de garantia de atendimento à saúde e à habitação; ou no de-
senvolvimento de aspectos que possam garantir um futuro promissor.

A pesquisa que dá suporte à presente obra buscou conhecer 
os significados que os jovens vendedores ambulantes em Luanda 
atribuem às suas experiências de vida e de trabalho, o que os levou 
a enveredarem para o mundo do trabalho informal. Procurou ainda 
perceber como essas atividades têm contribuído para a superação e 
melhoria das suas condições de vida e das suas famílias. Nesse sen-
tido, o objetivo geral foi conhecer e analisar as experiências de vida 
dos jovens do mercado informal de trabalho na particularidade do 
contexto de  Luanda, entendendo-as como um fenômeno que resulta 
da  síntese de múltiplas determinantes.

De modo geral, o estudo teve como intuito apresentar propostas 
que contribuam para a melhoria dos programas para a juventude exe-
cutados pelo governo e organizações não governamentais na cidade 
de Luanda. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a presente obra se 
configura como valioso subsídio para as iniciativas de impacto no 
âmbito das políticas públicas voltadas para o segmento juvenil. É 
preciso sublinhar que a análise dessas experiências de trabalho e suas 
necessidades sociais, econômicas, culturais, educacionais, inclusive 
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políticas, remete-nos a compreendê-las na dinâmica do capitalismo 
contemporâneo, uma vez que as mudanças ocorridas em toda a esfera 
da sociedade repercutem sempre sobre as juventudes.

Por outro lado, entende-se que a compreensão da experiência 
de trabalho e vida dos jovens vendedores ambulantes em Luanda 
passa necessariamente pelo conhecimento qualificado da realidade 
quotidiana desse segmento populacional, pela forma como constroem 
suas experiências e como expressam suas vivências no contexto de 
uma sociedade cada vez mais globalizada.

Neste estudo, partiu-se da hipótese de que as desigualdades da 
distribuição de renda no país, o nível de exclusão social, assim como 
as altas taxas de desemprego verificadas na sociedade angolana — 
e, em particular, na cidade de Luanda —, são evidências da questão 
social resultante de uma sociedade dependente, de um sistema capi-
talista global. Na imediaticidade da observação, essa questão social 
se expressa nas precárias condições socioeconômicas de boa parte da 
população, nas transformações ocorridas no mundo de trabalho com 
incremento de novas exigências para o acesso ao emprego; na difi-
culdade de acesso à formação escolar e profissional dos jovens. Essas 
determinações vêm contribuindo para que um número considerável 
deles trilhe o caminho do trabalho informal.

Ressalte-se que nossa intenção nesta obra é dar visibilidade aos 
sujeitos, jovens no trabalho informal, nas diferentes formas de se re-
lacionarem com a realidade social em suas múltiplas determinações 
quer sejam de naturezas política, social, econômica, histórica e cultu-
ral. Conhecer essa realidade no atual contexto do país é de extrema 
importância, uma vez que estão a delinear-se projetos e programas 
operados por diferentes instituições e organizações.

Assim, considera-se que o desvendamento da natureza que 
envolve as experiências de vida desses jovens poderá dar aos profis-
sionais que atuam na área social, sobretudo aos Assistentes Sociais, 
pistas e indicadores de atuação para desenvolverem práticas cada vez 
mais comprometidas, ética e politicamente, com a realidade destes, 
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buscando, no coletivo e na troca de saberes, alternativas de superação 
das condições de exclusão social a que estão expostos os jovens que 
vivenciam experiências similares às daqueles que foram sujeitos da 
pesquisa.

Entende-se que qualquer projeto, programa ou ação para a juven-
tude, que seja elaborado na atual conjuntura angolana, deve atender 
às múltiplas realidades: urbana, rural e periurbana, uma vez que não 
se tem apenas uma juventude, mas juventudes que se expressam de 
inúmeras maneiras, de acordo com o contexto social.

A outra razão que aponta a relevância e a pertinência desta 
obra é a sua inediticidade, pois estudos do gênero, com temática que 
envolva tais sujeitos, são quase inexistentes e limitados no país. Daí 
acreditar-se que os resultados obtidos na pesquisa que norteou esta 
obra possibilitarão melhor compreensão das principais determinantes 
que explicam o envolvimento dos jovens nas atividades informais e, 
ao mesmo tempo, desmistificarão os discursos ou posições da classe 
governante do país em relação a eles, contribuindo para o aprimora-
mento de políticas, programas, serviços e ações que o governo e as 
organizações da sociedade civil venham a desenvolver futuramente.

Acredita-se que esta obra esteja revestida, também, de relevância 
acadêmica e científica, na medida em que poderá servir de subsídio 
para pesquisadores e estudantes universitários em geral, e do Serviço 
Social em particular, que queiram aprimorar e ampliar os conhecimen-
tos e horizontes em relação à sua temática; e daqueles que venham a 
assumir o desafio de trabalhar ou direcionar sua atuação profissional 
com esse segmento da população, pois ajuda-los-á a “construir formas 
cada vez mais substantivas de consolidação do projeto profissional”, 
como afirma Martinelli (2006, p.18).

Assim sendo, concorda-se com a autora ao afirmar que “nenhu-
ma profissão da área social conseguirá chegar ao final do milênio 
somente com a capacidade operacional. A essa capacidade operacional 
é indispensável que se somem também a consistência argumentativa, 
a fundamentação teórica, a construção do saber” (Martinelli, 1999, 
p. 12-13), que é também um dos objetivos no qual se apoia a presente 
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obra. Ressalta-se que a elaboração do referencial de sustentação das 
discussões e reflexões contidas nesta obra — que, por outro lado, 
orientou as entrevistas grupais mantidas com os sujeitos —, serviu-se 
do levantamento e da seleção criteriosa de referências bibliográficas 
de diversos campos de conhecimento relacionados com a temática.

Para o trabalho de campo, optou-se pela abordagem qualitativa, 
que se entende ser a que melhor se adapta aos objetivos estabelecidos. 
Essa opção dimensionou as questões centrais da temática e apreendeu 
os aspectos da realidade em que estão envolvidos os jovens vendedores 
ambulantes em Luanda. Por outro lado, não se deixou de recorrer a 
dados quantitativos, porque se acredita que o dado numérico em si 
nos instrumentaliza, embora não nos equipe para se compreender o 
real em movimento, na plenitude que se buscou nesta obra.

A realização do referido estudo foi um desafio, pois, ao longo 
do caminho trilhado, enormes foram as dificuldades encontradas, 
como a quase inexistência de material teórico de apoio que retra-
tasse a questão estudada no contexto de Angola, o que fez com que 
o trabalho fosse embasado quase na sua totalidade em bibliografia 
estrangeira; a falta de instituições especializadas e de informações 
sistematizadas sobre o trabalho informal em Angola, e na cidade 
de Luanda em particular, devido, principalmente, à inexistência de 
centros de estudos e pesquisas na maioria das Universidades do 
país, tanto públicas como privadas. Por esta razão, valemo-nos de 
fontes múltiplas, como: jornais, fotos, informações e dados de do-
mínio público, mas que são inteiramente confiáveis para sustentar 
nossas reflexões.

A pesquisa foi feita por meio de observação participante e en-
trevistas grupais semiestruturadas. A observação semiestruturada 
foi realizada nos lugares de mais concentração dos jovens, tendo por 
base um roteiro previamente elaborado com os tópicos das situações 
que deveriam merecer mais atenção do pesquisador. As entrevistas 
foram feitas com três pequenos grupos de jovens vendedores ambu-
lantes compostos por um número de participantes que variou entre 
5 e 6 sujeitos. De modo geral, o estudo contou com 16 sujeitos que 
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participaram inclusive na preparação de todo o processo, fazendo 
com que se sentissem parte deste.

Foi uma opção nossa manter os depoimentos na forma como eles 
foram expressos pelos sujeitos, no intuito de preservar a linguagem 
popular. Para garantir essa originalidade das suas narrativas, servimo-
-nos da gravação dos seus relatos — que posteriormente transcritos 
permitiram a análise mais exaustiva de seu conteúdo, mediado pelas 
análises e reflexões apresentadas no decorrer da obra. É importante 
esclarecer que em algum momento do livro aparecerá o termo delin-
quência juvenil, que é usado no contexto angolano para referir-se ao 
ato infracional praticado pelo segmento infantojuvenil da sociedade.

A qualidade da reflexão dos jovens e sua apreensão aprofundada 
da realidade em que vivem enquadram o estudo no grupo de trabalho 
de construção coletiva, feito por muitas mãos, cada um/a com sua 
experiência e sabedoria — bem visível nas narrativas nos grupos de 
discussão —, o que permitiu construir o caráter científico e acadêmico 
do trabalho. Frisar que os depoimentos resultantes das discussões, por 
ocasião da análise, foram complementados com as informações conti-
das nos relatórios das observações e entrevistas individuais realizadas 
nos lugares de trabalho desses jovens, onde se entrou em contato com 
o seu quotidiano marcado por inúmeros riscos, mas que se tornam 
pouco significativos diante da luta necessária para a sobrevivência.

A presente obra está estruturada em três capítulos. No capítulo 
I, apresenta-se o contexto histórico da pesquisa, mais concretamente, 
os aspectos socioeconômico, político e cultural de Angola — e de 
Luanda, em particular. O intuito é situar o leitor e possibilitar que 
este compreenda as interligações existentes entre o contexto e os 
determinantes que contribuem para o envolvimento dos jovens no 
trabalho informal, ou seja, na venda ambulante.

Já o capítulo II traz uma reflexão apurada das categorias princi-
pais no estudo da juventude, que constituem o mundo do trabalho 
(enfatizando o trabalho informal), e as categorias que compõem o 
estudo das expressões da questão social, como pobreza, desigualdade 
social, exclusão e vulnerabilidade.
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Finalmente, o Capítulo III apresenta as discussões que configuram 
a centralidade da nossa obra, ou seja: reflexões consubstanciadas em 
relação ao trabalho informal em Luanda e a análise do significado do 
trabalho informal, baseadas nas experiências de trabalho e de vida dos 
jovens no contexto da cidade. Busca compreender a realidade concreta 
desses jovens, a partir dos seus depoimentos e relatos subtraídos das 
discussões em grupo e das observações e contatos realizados pelo 
autor, articulados aos conhecimentos acumulados sobre a questão 
estudada, resultantes de leituras, análises e reflexões sobre a produ-
ção dos autores consultados em relação aos temas que compuseram 
o contexto das categorias de análise.

Nas considerações finais, apontam-se, sobretudo, as conclusões 
a que se chegou ao analisar-se as nuances da realidade pesquisada 
na perspectiva de sua superação. Essa última análise teve por pro-
pósito subsidiar o planejamento e a execução de ações que atendam 
aos diferentes problemas vividos pelos jovens migrantes, vendedores 
ambulantes em Luanda.
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