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NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM 

Na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, no seu artigo 1º 
estabelece que:  

1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem 
tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a 
escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 
conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar 
com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. 
2. A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma sociedade 
a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e 
desenvolver sua herança cultural, lingüística e espiritual, de promover a 
educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o 
meio-ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e 
religiosos que difiram dos seus, assegurando respeito aos valores 
humanistas e aos direitos humanos comumente aceitos, bem como de 
trabalhar pela paz e pela solidariedade internacionais em um mundo 
interdependente.  

3. Outro objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da 
educação, é o enriquecimento dos valores culturais e morais comuns. É 
nesses valores que os indivíduos e a sociedade encontram sua identidade e 
sua dignidade.  
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ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL ABORDAM 
AGENDA PÓS-2015 NO SUMBE 
 

 
Representantes das Organizações 
da Sociedade Civil de Educação 
para Todos durante o debate  
 
A Rede angolana da sociedade civil 
de Educação para  Todos (EpT), 
promoveu na sexta-feira última no 
Sumbe, província do Cuanza-Sul um 
encontro que analisou os desafios da 
agenda da educação Pós-2015, no 
âmbito do alcance dos Objectivos do 
Milênio. 
 
O encontro que teve a duração de um 
dia, foi promovido pela Associação 
Angolana de Educação de Adultos 
(AAEA), na qualidade de 
coordenadora da rede EpT- Angola e 
debateu o tema  central sobre a  
Agenda para a educação pós-2015 e 
desafios para superar os 
constrangimentos verificados na 
agenda que compreendeu o período 
2000/2015, do 
compromisso assumido pelos Estados 
na conferência de Dakar, no Senegal. 
 
Entre os factores constrangedoras que 
dificultaram o alcance dos 
compromissos assumidos por Angola, 
Víctor Barbosa apontou a falta de 

espaços escolares, tanto para as 
crianças como para os adultos, a 
inexistência de uma estatística realista 
que permitisse uma correcta 
planificação sobre as necessidades de 
infraestruturas e recursos 
humanos, entre outros. 
 
O encontro em que participaram 
membros da Rede EpT-Angola, 
representantes das organizações da 
sociedade civil, igrejas, líderes 
comunitários e autoridades 
tradicionais, serviu para reflectir sobre 
a 
nova abordagem de uma educação 
inclusiva e promotora de atitudes 
inovadoras. 
 
O presidente de direcção da AAEA, 
Víctor Barbosa, disse na sua 
abordagem salientou que a melhoria 
da qualidade do ensino em Angola 
passa pelo investimento ao sector da 
educação, tendo em atenção o ensino 
na primeira infância e a formação 
adequada de professores. 
 
Víctor Barbosa acrescentou que 
investir na educação sem a 
competente formação de professores 
redunda numa falsa expectativa, 
sublinhando que como agentes 
comprometidos com a formação do 
homem, a formação de 
professores deve ser encarada como 
um processo de elevar as necessárias 
competências. Sobre as metas a serem 
alcançadas, Víctor Barbosa 
reconheceu que "é uma caminhada 
longa que podemos trilhar juntos onde 
todos os actores estejam 
comprometidos para alcançarmos uma 
educação para todos". 
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Apelou no sentido do Ministério da 
Educação  criar espaços que 
promovam a troca de experiências 
entre jovens e adultos e criar 
programas que incentivem a prática 
de leitura e escrita, sobretudo nas 
comunidades rurais. 
 
Organizações no mundo expressam 
profunda preocupação com o apoio 
do BM à privatização da educação 

 A 14 de Maio do corrente ano, mais 
de uma centena de organizações da 
sociedade civil internacionais e 
internacionais de todo o mundo  
divulgaram uma declaração 
conjunta dirigida ao presidente do 
Banco Mundial, Jim Kim, 
expressando grande preocupação 
sobre a declaração de apoio do 
organismo ao desenvolvimento de 
uma cadeia multinacional de escolas 
primárias privadas de baixo custo, 
com fins lucrativos, dirigidas a 
famílias pobres no Quênia e Uganda – 
a Bridge International Academies 
(BIA). O documento é resposta a um 
recente discurso do presidente do 
Banco Mundial, Jim Kim, que elogiou 
o sistema BIA como um meio para 
atenuar a pobreza.  
São signatários da declaração 
comunidades de base, organizações 
nacionais e internacionais, redes e 
sindicatos que representam milhares 
de organizações e milhões de pessoas 
nos cinco continentes. O documento 
reflete um movimento global 
crescente questionando políticas de 
apoio ao ensino privado nos países 
em desenvolvimento, incluindo as 
inciativas do Banco Mundial. A 
declaração foi escrita e assinada por 
30 organizações de Uganda e do 

Quênia, principais países afetados 
pela política do Banco Mundial, e 
recebeu o apoio de 116 organizações 
ao redor do mundo.  
 
Custos  
O presidente do Banco Mundial 
afirmou ainda que "o custo por 
estudante nas escolas da rede Bridge 
Academies é de apenas USD 6,00 
dólares por mês". A ideia de que USD 
6,00 é uma quantia aceitável de 
mensalidade para famílias pobres 
revela uma profunda falta de 
compreensão da realidade vivida pela 
população de baixa renda. 
 
A declaração denuncia o aumento sem 
precedentes no financiamento do 
ensino privado em todo o mundo, 
especialmente na África, que muitas 
vezes conta com o apoio de 
investidores estrangeiros. O 
documento acrescenta que estes 
investimentos têm atraído igualmente 
crescentes críticas, em relatório 
recente que destaca o governo do 
Reino Unido, através do seu 
Departamento de Desenvolvimento 
Internacional (DfID), que apoia a 
privatização dos serviços de educação 
e saúde em diversos países no mundo.  
A declaração pede ao Banco Mundial 
que pare de promover e cesse o 
investimento na Bridge 
International Academies e outra 
escolas que cobrem taxas e 
mensalidades e em outros grupos 
privados de educação e que passem a 
apoiar uma educação pública, 
gratuita e de qualidade. 
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Relatório da ONU sobre o Direito à 
Educação expressa preocupação 
sobre a privatização da educação 

O Relator Especial das Nações Unidas 
sobre o Direito à Educação, Kishore 
Singh, lançou recentemente um 
relatório sobre  "A proteção do 
direito à educação contra a 
comercialização"onde reitera a oferta 
de educação básica livre de custos 
como uma obrigação central dos 
Estados. O documento salienta a 
necessidade de salvaguarda contra a 
comercialização da educação, e 
examina em detalhe a questão da 
regulação do sector privado. O 
relatório apresenta uma série de 
recomendações-chave, que incluem: 
 
- Os governos não devem permitir 
escolas privadas de propina reduzida. 
- O Estado deve pôr em prática um 
quadro elaborado de regulamentação 
prescritiva, de proibição e punitiva, a 
fim de controlar os prestadores 
privados. 
- Nenhum provedor privado deve ser 
autorizado a oferecer educação com 
fins lucrativos. 
- Devem ser criados caminhos fora 
dos sistemas judiciais onerosos de 
modo a permitir que os pais, 
comunidades e sociedade civil 
possam apresentar queixas às 
autoridades públicas. 
  
O Relator Especial insta também os 
comités do tratado dos direitos 
humanos das Nações Unidas a dar 
atenção especial aos impactos 
negativos dos prestadores privados e a 
assegurar uma regulamentação que 

esteja em conformidade com a 
legislação sobre os Direitos Humanos 
e os quadros estabelecidos 
internacionalmente. Exorta a 
sociedade civil a expor os efeitos 
negativos dos prestadores privados de 
educação "num esforço para forjar um 
movimento global contra a 
comercialização da educação". 

O relatório foi apresentado e discutido 
no Conselho de Direitos Humanos em 
Genebra.  
 
Finalizando uma resolução do 
Conselho de Direitos Humanos 
sobre o Direito à Educação 

Foi apresentada uma resolução sobre 
o Direito à Educação no Conselho de 
Direitos Humanos.  Liderada pela 
Missão de Portugal, está a ser 
copatrocinada por 37 países. Esta 
acção destaca a necessidade de 
medidas activas para proteger o 
direito à educação, protecção da 
educação das consequências negativas 
da privatização e comercialização da 
educação, protegendo as escolas de 
ataque, acabando com a discriminação 
baseada no género e fortalecendo 
mecanismos de reparação disponíveis 
para os pais. 

 A declaração do Plano recomendou 
que todos os Estados tomassem 
medidas para garantir uma educação 
pública de qualidade para todos, e 
salienta que as propinas escolares 
muitas vezes representam um 
obstáculo no acesso à educação - 
incluindo as escolas privadas de 
propina reduzida.  
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V ASSEMBLEIA DA CAMPANHA 
GLOBAL DEBATE METAS DE 
DESENVOLVIMENTO DO 
MILÊNIO

 

Coordenador da Rede EpT com o 
prémio Nobel da Paz 

A Rede Angolana da Sociedade Civil 
de educação para todos participou de 
23 á 27 de Fevereiro do corrente ano,  
na V Assembleia da Campanha 
Global  pela educação que teve lugar 
em Pretória, África do Sul. A 
presença notável foi do Prémio Nóbel 
da Paz 2014, o activista indiano 
Kailash Satyarthi 

A Assembleia, representada pelo 
coordenador da Rede EpT-Angola, 
Vítor Barbosa, teve como foco 
principal o debate da Agenda para o 
desenvolvimento da educação pós-
2015, a educação para todos, 
igualmente no período pós-2015. 

Outro tema debatido na V Assembleia 
teve a ver com a necessidade de a 
educação continuar a ser considerada 
como um Direito Humano, além de 
debater outras metas que se inserem 
ao Desenvolvimento do Milênio. 

 

 

REDE DE PROTECÇÃO NO 
CUANZA-SUL CLAMA POR 
APOIOS 

 

Correia Palanga Bongue, 
facilitador da Rede de protecção á 
criança 
 
O facilitador e formador da Rede de 
protecção á criança no Cuanza-Sul, 
Correia Palanga Bongue, manifestou a 
preocupação da falta de apoios para o 
funcionamento pleno da rede. 
 
Falando em exclusivo ao Boletim da 
Rede Educação para Todos (EpT), 
Correia Bongue considera incipiente a 
acção da rede de protecção á criança, 
dificultando a expansão das suas 
acções nas circunscrições municipais, 
como era o desejo inicial. “Quando 
constituímos a Rede de protecção á 
criança em 2007, traçamos um 
programa que estabelecia metas, mas 
a falta de apoios condiciona as nossas 
acções”, disse,  
 
A rede que congrega organizações da 
sociedade civil, igrelas, actores 
Estatais e Não-Estatais, preconizava 
um conjunto de acções, destacando-se 
a realização de palestras, conferências 
e debates sobre a Legislação de 
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protecção da criança ao nível da 
província, municípios e comunas, 
para melhor percepção pelas 
comunidades. 
 
O facilitador da Rede de protecção á 
criança defende que as  acções da rede 
devem ser apoiadas pelas 
administrações municipais, dada a sua 
importância na abordagem da 
problemática da criança. 
 
  

AAEA ALFABETIZOU MAIS DE 
30 MIL PESSOAS 

Vítor Barbosa, presidente de Direcção 
da AAEA coordenadora da Rede EpT 
Angola 

Presidente de Direcção da AAEA, 
Vítor Barbosa anunciou que mais de 
30 mil pessoas adquiriram habilidades 
de escrita e de leitura, através do 
método APLICA. 

Em entrevista ao nosso Boletim, Vítor 
Barbosa considera que a realidade 
actual sobre o apoio ás organizações 
da sociedade civil que intervêm na 
educação é crítica, devido a falta de 
recursos financeiros e materiais. 
Íntegra da entrevista a seguir: 

 

Fala sobre o método Aplica. 
É o método Reflect – iniciado 
pela ONG britânica Actionaid, que 
tem como base os ensinamentos do 
brasileiro Paulo Freire e o 
Diagnóstico Rural Participativo DRP 
– adaptado à realidade angolana. Por 
isso a palavra aplica também é uma 
exortação à acção usando os 
conhecimentos, capacidades e 
habilidades adquiridos no processo 
que decorre nos círculos,  como do 
que se aprendeu ao longo da vida. O 
Aplica estimula a aprendizagem da 
linguagem escrita, mas não considera 
ignorantes os que não a possuem. 

  

Como funciona o Aplica? 
Os participantes, pessoas com alguma 
identidade comum, são organizados 
em círculos e não em aulas. 
O ambiente é informal em que as 
pessoas devem estar sentadas em 
semicírculo para que todos possam 
ver todos. O círculo é orientado por 
um facilitador da comunidade 
escolhido por esta e não professor 
porque ele ensina e aprende com os 
participantes. Não se usa um manual 
pré-elaborado e os conteúdos da 
aprendizagem são determinados. 
 
O método tem reconhecimento 
internacional. Quais os prémios 
conquistados? 
Tivemos dois prémios pan-africanos 
de alfabetização, além de como 
praticantes do REFLECT, termos 
ganho o prêmio UNESCO de 
Alfabetização nos anos de 2003, 
2005, 2007 e 2008. 
  
Quais maiores desafios na educação 
de adultos em Angola? 
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O primeiro é a actualização do 
conceito de Educação de Jovens e 
Adultos. A educação de jovens e 
adultos não é apenas escolarização, 
mas sim,  todo  processo de 
aprendizagem, formal, não formal e 
mesmo informal, em que pessoas 
consideradas adultas pela sociedade 
desenvolvem suas capacidades, 
enriquecem seus conhecimentos e 
aperfeiçoam suas qualificações 
técnicas e profissionais, ou as 
redireccionam, para atender suas 
necessidades e as de suas sociedades. 
O segundo é adoptar políticas e 
orçamento que permita cumprir o seu 
papel desde o nível nacional às 
comunidades. 
 
Quantas pessoas foram beneficiadas 
desde o início da organização? 
Mais de 30 mil, note-se que não 
fazemos só alfabetização. Mas os 
números tendem aumentar porque a 
semente lançada está a dar frutos nas 
próprias comunidades. Isto é, aquelas 
pessoas que adquiriram habilidades de 
leitura e da escrita estão a passar os 
conhecimentos a outras pessoas, já 
fora do período da vigência do 
projecto. 
 
 A AAEA trabalha com a 
chamada “alfabetização funcional”. 
Como ela é aplicada na prática? 
Na prática só deve ser alfabetizado 
quem sente necessidade e reconhece 
utilidade. A alfabetização deve ser 
adequada ao contexto e reais 
necessidades de aprendizagem de 
pessoas e grupos, por isso, não 
usamos um manual no início, 
buscamos com os alfabetizandos 
palavras e frases que fazem parte do 
seu dia-a-dia. 

  
Há muitos analfabetos funcionais 
no país? 
Não gosto de falar em número, até 
porque estamos a enxugar o chão com 
a torneira aberta, ou seja, há progresso 
na alfabetização de jovens e adultos, 
mas também há muitas crianças e 
jovens fora do sistema de ensino e 
quando chegarem à idade adulta serão 
analfabetos adultos. E aqueles que são 
alfabetizados, quando no dia-a-dia 
não há pratica de leitura e escrita, 
perdem as habilidades adquiridas. 
Não se pode ter êxito no combate ao 
analfabetismo sem ambiente de 
literacia. 
  
De que forma a associação trabalha 
para mudar o quadro? 
O nosso trabalho é baseado na 
pesquisa e na acção, para um 
diagnóstico que possa identificar reais 
necessidades de aprendizagem e 
adequando o processo ao contexto e 
apropriação dos 
envolvidos. Procuramos todos os 
passos para fazer advocacia por uma 
educação de jovens e adultos como 
um direito humano assim como toda 
educação. 
  
Acompanhem a entrevista na próxima 
edição. 
 
A educação é um direito 
humano fundamental em si 
mesmo. A educação é 
essencial para o 
desenvolvimento humano e 
para garantir o gozo de 
outros Direitos. 


