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APRESENTAÇÃO

Este trabalho intitulado: O papel do transporte informal na (re)estruturação dos sistemas
de mobilidade metropolitana nas cidades do Sul Global. Estudo de caso: Luanda, Angola é um
desdobramento e aprofundamento em continuidade dos estudos desenvolvidos no curso de
graduação em Arquitetura e Urbanismo (2011) que abordou a infraestrutura de transporte
intermodal como instrumento de planejamento e desenvolvimento regional, e; de Mestrado em
Planejamento Urbano e Regional (2015) que abordou a questão do planejamento e estruturação
do território angolano como expressão de conflitos. Ambos na Universidade do Vale do Paraíba
(UNIVAP).
Desta vez, sobre outras perspectivas e compreensões e desenvolvido entre tres espaços
(ANGOLA, BRASIL e USA) o foco da pesquisa incidiu sobre o impacto dos transportes
informais na estruturação do espaço metropolitano de Luanda. E mostrou como o transporte
informal e a informalidade em geral, (re)estrutura o espaço metropolitano de Luanda e outras
metrópoles do Sul Global. Como qualquer investigador de doutoramento, baseei-me em teorias
de especialistas académicos experientes, bem como em entrevistas e análises de dados. Mas, ao
contrário da maioria dos doutorandos, também me baseei em memórias das minhas próprias
experiências de crescimento na "informalidade" em Huambo e Luanda, embora nunca tenhamos
pensado naquele modo de vida como tal.
Nesta perspectiva, nunca poderia aceitar plenamente a noção de "informalidade" como
uma categoria distinta, e em vez disso argumento que a metrópole do Sul Global é um "espaço
híbrido" criado por encontros e negociações entre o que os académicos e as autoridades vêem
como "formal" e "informal". Os insights pessoais (autoetnografia) expostas nas paginas iniciais
de cada secção (seção um, dois, e três) de cada bloco desta pesquisa, algumas das quais ainda
dolorosas de recordar, oferecem um vislumbre desse mundo a parte.
Como referido, o estudo se desenvolve sobre uma perspectiva multiespacial que começa
com Luanda, capital e maior cidade de Angola e da África lusófona, localizada na costa do
Oceano Atlântico do continente africano. Luanda é, não apenas o principal polo urbano, mas
também, o principal centro económico de Angola. É atualmente uma região metropolitana
constituido cuja capital também denominado município de Luanda, está subdividido em seis
distritos urbanos e é o retrato mais alto dos conflitos e desigualdes socioespaciais representados
pela predominancia da informalidadde e precariedade do habitat. Assim, Luanda se apresenta
no principal campo de análise, onde surgem as primeiras indagações relativas as dinâmicas
urbanas que se intensificam, principalmente a partir do

período pós-guerra em 2002 e que nos leva a uma reflexão que vem se traduzindo em diversos
trabalhos academicos cujo ponto mais alto é esta tese.
Brasil - Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP.
O Amparo da pesquisa pelo Brasil esteve ligado ao programa de Pós-graduação em
Planejamento Urbano e Regional (PLUR) do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D),
da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) em São José dos Campos, São Paulo. Foi a
participação ativa e integral na vida da Universidade por meio das aulas, apresentação e
publicação de artigos científicos relacionados a Luanda, que induziram as novas “sinapses” a
respeito de Luanda. Porém, foi a interação direta com o corpo discente e docente, participação
em diversos seminários, palestras e outras atividades acadêmicas da Universidade, que
enriqueceram a capacidade analítica e originaram as principais provocações que permitiram
novos “circuitos”, capazes de conduzir e produzir novas refleções relacionais dentro da
realidade lusofona e das realidades perifericas.
Tanto no mestrado, como agora no doutorado, estas pesquisas foram apoiadas pela
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior enquanto Bolsista na
modalidade integral. Importa referir que foi por meio da CAPES que tive a oportunidade de
realizar um intercâmbio/estagio internacional nos Estados Unidados da America por meio do
programa de Doutorado-Sanduíche (PDSE).
No Brasil, também teve-se o previlégio de, por meio da orientação do Professor Dr.
Paulo Romano Reschilian e do apoio de outros professores do programa de PLUR
(Planejamento Urbano e Regional), realizar trocas de várias compreensões sobre a
informalidade e suas interfaces com as realidades de países perifericos do Sul Global.
Estados Unidos da América - University of Pennsylvania Philadelphia:.
Como nos referimos, foi por meio do programa de intercâmbio internacional na
modalidade de Doutorado-Sanduíche, implementado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
nível Superior (CAPES) que se teve a oportunidade de realizar um estágio/pesquisa na
University of Pensylvania em Philadelphia, USA.
Esta experiência foi realizada na School of Design da University of Pennsylvania no
período de maio de 2017 a maio de 2019 e contou com todos os recursos acadêmicos (humanos,
e materiais) bem como o acesso a diversos eventos de relevância conectados ao assunto da
pesquisa. Cabe sublinhar que o espaço de altíssimo nível acadêmico e de diversidade intelectual
e global da UPENN (University of Pennsylvania) foi possível por mérito das conexões
establecidos a partir do convite do Professor David Gouverneur, Arquiteto e Urbanista,
Professor de prática do Departamento de Arquitetura da Paisagem e

Planejamento Urbano e Regional da da School of Design. O Professor David também
desempenhou o papel de tutor e nos deu acesso ás suas pesquisas e estudos relacionados com o
urbanismo informal expressos em um de seus livros que aborda as “Informal Armatures”: um
método alternativo para abordar o planejamento em países em desenvolvimento. Suas
abordagens inspiraram o interesse de nossa pesquisa, cujo ponto comum é a informalidade do
espaço urbano das realidades aqui chamadas de periféricas do Sul Global.
Na UPENN (University of Pennsylvania), a pesquisa foi realizada a partir da
participação direta na vida acadêmica da universidade, por meio de instituições como o:
Instituto para Pesquisa Urbana (PIUR), dedicado ao avanço da pesquisa urbana global; o
Department of City and Regional Planning (Departamento de Planejamento Urbano e Regional)
e de Landscape Architecture (arquitetura da Paisagem).
A oportunidade de trabalhar como assistente do Professore David Gouverneur que foi
Diretor Nacional de Urbanismo na Venezuela (1991-1996) período em que foram
implementadas grandes projetos urbanos de recuperação de áreas devastadas por desastres
ambientais e planejamento para o melhoramento de grandes áreas informais nas principais
cidades de seu país, assim como em outras realidades latino-americanas utlizando metodologias
de inovadoras de desenho urbano também foram um diferencial para a construção das principais
ideias elaboradas nesta pesquisa.
Além disso, teve-se igualmente, o privilégio de ter como co-orientador da pesquisa o
Professor Oscar Grauer, Arquito paisagista também Professor da University of Pennsylvania,
que, além da sua vasta experiência no trabalho com questões urbanas na america latina e com
o ensino da arquitetura e do planejamento urbano em contextos de informalidade como no Rio
de Janeiro, contribuiu com sua experiencia no desenvolvimento geral da tese central e nas
questões metodologicas para estudos urbanos de realidades periféricas.
Estas interações e orietações, foram fundamentais para se chegar ao resultado que a a
pesquisa preconizou, uma vez que não visaram apenas o aprimoramento da formulação do
problema e da concepção e análise metodológicas, mas principalmente a construção sistemática
dos principais argumnetos da tese incentivando e oferecendo outros olhares e compreensões
que possibilitaram a construção de novos paradigmas na maneira de se pensar o planejamento
e a reestruturação socioespacial das metrópoles informais do Sul Global.
As palestras assistidas nas aulas e seminário de pesquisa ministradas pela Professora
Eugenie L. Birch, os debates e interações com os estudantes do curso de Doutorado em
Planjemento Urbano, a participação como Graduate Associates na Perry World House - um
centro de pesquisa acadêmica, ensino, intercâmbio internacional e engajamento social/politico

nas questões globais urgentes permitiram o aprimoramento da visão global sobre os problemas
urbanos contemporaneos. E algumas vezes, impulsionaram o redirecionamento do raciocínio e
da análise crítica do problema e da metodologia proposta para alcançar resultados mais
contudentes e desafiadores.
Além destas inter-relações, sublinha-se a participação como pesquisador assistente nas
aulas/estúdios de estudos de cidades da América Latina como Rio de Janeiro, Medelín, Costa
Rica, ministradas pelos Professores Orscar Grauer, David Gouverneur e Maria Villas Boas.
Esta participação foi fundamnetal para compreender de maneira prática as nuances destas
realidades diante do papel da informalidade na conformação destes espaços e as possiveis
correlações com o caso de Luanda. Algumas destas cidades vieram mais tarde a fazer parte de
dos exemplos explorados na metodologia comparativa entre algumas realidades do Sul Global.
Pode-se dizer, que assim como Luanda - Angola; São José dos Campos - Brasil; a
UPENN em Philadelphia - USA, constituem-se em um bloco de mosaicos que se entrelaçam e
controem conexões distintas e ao mesmo tempo comuns em uma abordagem ampliada e
contemporânea. Por este motivo, esta pesquisa considera-se de caráter global a partir deste
ponto tridimensional que permite percepções, modos e olhares diferentes e similares; seja do
ponto de vista acadêmico, político ou sociocultural.

Em seu coração
o homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor determina
os seus passos.
(Pv.16:9)
Não se enganem. Se algum de vocês pensa que
é sábio segundo os padrões desta era, deve
tornar-se "louco" para que se torne sábio.
(1 Cor. 3:18)
Se alguém fez uma tese de doutorado e não teve uma crise existencial, talvez ainda não
tenha feito uma tese. Mas na minha vez, quando tentei expressar minhas crises em uma
sequência de perguntas intermináveis, meu Professor (coorientador) naquele tom calmo e
esparramante me disse:
“Don't worry, you’ll love it and you'll hate it."
|Não te preocupes, você vai amar e você vai odiar isto|
(Oscar Grauer, 2018).
Eu, na minha compreensão primitiva da língua inglesa repliquei: Hããã?
E ele então repetiu a mesma frase, em portunhol...
E eu, tive o desejo de ... “morrer”. Ou, mais importante ainda; “matá-lo” também...
E como as crises lampejantes não paravam de me seguir, perguntei em outro contexto, por que
estava fazendo o que estava fazendo e o que ia fazer com o que estava fazendo? E novamente:
“Don’t worry, you'll have time to get really depressed”
|não te preocupes, você terá tempo para ficar deprimido|
(Oscar Grauer, 2019).
Hãããããã??? E ele em portunhol: “espera depois da defesa. Mas por agora trabalha e
deixa o futuro para o futuro” (O. G).
Isto é, também, e talvez, a vida (a minha vida) de doutorado em Planejamento Urbano
e Regional. Amei demais! Mas também odiei. Ou seja: É sempre uma relação complexa de...
“amor e ódio”. Ou melhor: uma abordagem híbrida!

O PAPEL DO TRANSPORTE INFORMAL NA (RE)ESTRUTURAÇÃO
DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE METROPOLITANA EM CIDADES
DO SUL GLOBAL.
Estudo de caso: Luanda, Angola
RESUMO
A conformação do espaço metropolitano dos países periféricos do Sul Global é a materialização
da organização socioeconômica, política e cultural, nas quais se combinam forças formais e
informais. Tendo Luanda, Angola, como caso de estudo, este trabalho busca demonstrar como
o sistema de circulação e transportes informais, candongueiros, (re)estruturam o espaço
urbano/metropolitano de Luanda. O estudo foca em analisar o impacto e a predominância da
informalidade enquanto fator fundamental da conformação socioespacial das metrópoles
contemporâneas do Sul Global. A informalidade exerce - por meio de seus elementos
representativos materiais ou subjetivos, um impacto direto na dinâmica social e na estruturação
urbana dos países periféricos, formando uma ordem espacial hibrida e pouco compreendida e
aproveitada pela lógica hegemónica do planejamento urbano contemporâneo e global. Ao
mesmo tempo, verifica-se nestes contextos e motivados pelo conflito dialético entre
ordem/desordem; processos de metropolização, planejamento e reestruturação urbana baseados
no discurso do desenvolvimento, modernidade e inserção global. Tais processos, porém, são
geralmente caracterizados pela segregação socioespacial, desigualdades, privilégios e
precarização da cidade onde, a informalidade se manifesta como fator predominante nas suas
mais diversas formas de representação. Reproduz-se assim, a lógica de um planejamento
excludente aprendido com a racionalidade colonial e como resultado do planejamento moderno,
que não considera a força do habitus, da cultura, das categorias e modos endógenos que
constroem esta realidade complexa e comum a muitos países periféricos do Sul Global.
Realizada por meio da pesquisa empírica/bibliográfica, dados iconográficos com base na
metodologia mista, constatou-se que: para estes contextos, a compreensão da informalidade
está além da dialética dualista que em geral é abordada como formas mais complexas que
envolvem estratégias de sobrevivência. A informalidade - aqui analisada a partir dos transportes
informais, constitui-se, não apenas no modus vivendis, mas também no modus operandis e
estrutural da apropriação do espaço e das relações socioeconômicas, políticas e culturais, que
convive com um dualismo intricado que se completa e reconfigura a vida urbano/metropolitana
de Luanda.
Palavras chave: Luanda/Angola. Transportes informais. Informalidade/urbanização
periférica. Planejamento metropolitano. Hibridação/estruturação do espaço.

THE ROLE OF INFORMAL TRANSPORT IN (RE)STRUCTURING
METROPOLITAN MOBILITY SYSTEMS IN CITIES OF THE GLOBAL SOUTH.
Case study: Luanda, Angola
ABSTRACT
The metropolitan cities of the countries of the Global South are the product of socioeconomic,
political and cultural organizations, in which formal and informal forces interact. This research
seeks to demonstrate how the informal transportation systems, in the case of Luanda, Angola,
-represented by the candongueiros- (re)structure the urban/metropolitan space of Luanda. This
study focuses on the impact and predominance of informality as a fundamental factor in the
socio-spatial shaping of contemporary metropolises in the Global South. Informality exerts
through its material or subjective representative components, a direct impact on the social
dynamics and urban organization of peripheral countries, defining a hybrid spatial order, which
is scantly understood and taken into account by contemporary and global hegemonic
approaches of urban planning. The analysis is framed within the dialectic relations between
order/disorder; and the processes of metropolization, conventional urban planning,
reconfiguration and management, embedded with the aspirations of development,
modernization and global insertion that characterize these nations. However, such take on urban
processes are frequently characterized by socio-spatial segregation, inequalities, privileges and
precariousness of the cities, in which informality prevails in its most diverse forms. These trends
and practices reproduce the exclusionary planning effects inherited from the colonial rationality
and modernist planning principles, neglecting the endogenous powerful cultural informal forces
and expressions which structure the complex reality common to many peripheral countries of
the Global South. Conducted through empirical/bibliographic research, iconographic data based
on a mixed methodology within this context, this study posits that understanding informality
and its contributions goes beyond the dualistic dialectic addressing complex forms of survival
strategies. Informality –is here analyzed from the perspective of informal transportation- not
only as modus vivendi but also as modus operandi, effectively fostering urban transformations,
the appropriation of space, socioeconomic, political and cultural relations, while reconfiguring
the metropolitan/urban life of Luanda.
Keywords: Luanda/Angola. Informal transports. Informality/peripheral urbanization.
Metropolitan planning. Hybridization/structuring of space.
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PRIMEIRA SEÇÃO

Todas as manhãs, ela saía de casa com vários objetos;
algumas das nossas roupas ou utensílios domésticos.
Voltava pouco antes do meio-dia, geralmente com um
ou dois quilos de farinha de milho e talvez alguns
pedaços de peixe seco, carvão para cozinhar, óleo e às
vezes um pouco de sal (embora na maioria das vezes a
comida não tivesse sal). E muitas vezes, a panela fervia
durante toda a noite até adormecermos à volta do fogo.
Eram os dias em que os passeios matinais “dela” não
davam em nada. Em tal dia, não havia farinha de milho
nem peixe seco. Assim, no dia seguinte, subíamos às
árvores no quintal da nossa casa: goiabeiras,
abacateiros ou mamoeiros. Também quebrávamos as
cana-de-açúcar que tínhamos em nossas hortas. Então,
sairíamos para entrar na batalha de vendas. Foi preciso
uma combinação de esforços da plebe para sobreviver.
Mas nessa luta pela sobrevivência, éramos combatidos
por “agentes da ordem”, que não explicavam, apenas
batiam. Não orientavam, apenas jogavam nossos
produtos no chão. Mas um dia, depois de eu ter evitado
cerca de cinco desses “caras”, fui pego e jogado na
traseira de um caminhão como um saco de milho,
porque eu estava envolvido em "candonga" (atividade
informal) na rua.
Informal? Não! Ninguém sabia essa palavra, nem
mesmo os capatazes da ordem desordeira. Mas agora
que sou "intelectual", devo chamar as atividades que me
alimentaram e me fizeram ser quem sou, como informal!
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CAPÍTULO I |
INTRODUÇÃO
Em muitas metrópoles do Sul Global1, sobretudo na África, como é o caso de Luanda,
capital de Angola, a produção e expansão do espaço urbano e do desempenho da cidade2 é, cada
vez mais, uma consequência dos sistemas e forças informais. Nestas realidades, a informalidade
apresenta-se como um fenômeno estrutural e presente sob diversas formas na paisagem urbana
(ROY, 2005). Determina, não apenas as relações socioespaciais e econômicas, mas, por meio
de seus elementos e categorias físicas e subjetivas, a configuração do território. Um destes
elementos, com notável influência espacial, política e socioeconômica é o transporte informal
que com frequência supera o papel dos modos formais (BEHRENS; MCCORMICK;
MFINANGA, 2016).
Desta forma, propõe-se então, uma análise multi-escalar no sentido de demonstrar: a)
como a informalidade socioespacial produziu modos e categorias - como é o caso dos
candongueiros, que se tornaram em elementos constitutivos dos processos de urbanização. E
por sua vez; b) como estes (os candongueiros), estruturam o espaço urbano e influenciam a
expansão metropolitana de Luanda. Finalmente, como hipótese de diretrizes futuras; c) como
os transportes informais (candongueiros) se constituem em um fator fundamental para a
reestruturação do espaço metropolitano de Luanda, e ponto de partida para a construção de
políticas e abordagens de planejamento para as metrópoles periféricas do sul global3.

“Países do sul global” - a aplicação deste conceito aqui, se baseia nas disposições teóricas de Connell (2007),
cujo argumento repensa a ciência social e suas relações com o domínio do conhecimento, poder e democracia na
escala global. Para o efeito, ver: “Southern Theory: the global dynamic of knowledge in social science”.
Cambridge, Polity Press. E apresentam-se como equivalente (em termos de significado), às apresentações
colocadas por Maricato, Santos, Harvey, Lefebvre e Vilaça, que se referem - em distintos momentos e abordagens,
às realidades subdesenvolvidas ou em desenvolvimento como periféricas do hemisfério sul, ou simplesmente
periféricos do Sul segundo Raúl Prebish em Bielschowsky (1998). Geralmente, esta classificação designa os
territórios que a margem das metrópoles dominantes (Europa e Estados unidos), partilham características
socioespaciais, econômicas e políticas similares e antagônicas em relação aos países centrais ou do Norte.
2
Verificar Netto (2009) em: “A forma urbana como problema de desempenho”. Para o autor, o desempenho da
cidade está relacionado com “a eficiência da localização de serviços, verificada pela sua acessibilidade em relação
a um padrão de localização de potenciais consumidores” e a inter-relação entre o transporte e o sistema espacial,
ambiental e urbano, com o sistema social; agentes pluralizados e individuais; agentes arranjados (ou reconhecidos)
em redes; relações exógenas, estímulos macroeconômicos; relações interurbanas e regionais (p. 159).
3
Considera-se metrópoles periféricas do Sul Global sobre duas perspectivas: uma ligada a periferização do espaço
global (PREBISH EM BIELSCHOWSKY, 1998), segundo a teoria do Sul e Norte Global (CONELL, 2007); e
outra como um espaço/território que é resultado concreto de um processo socioespacial que produz uma matriz de
urbanização periférica que segundo Caldeira (2016, p. 4) “refere-se aos modos de produção do espaço urbano que
criam cidades altamente desiguais e heterogêneas”, ainda que esta varie de uma cidade para outra. Ver: Caldeira
(2016). Peripheral Urbanization: Auto construction, Transversal Logics, and Politics in Cities of the Global South.
1
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Em Luanda, o papel da informalidade na estruturação do espaço pode ser analisado a
partir do impacto dos transportes informais aqui traduzido em candongueiros4 - um modo de
transporte baseado em minivans de cor azul e branca que tem sido elementos constitutivos de
uma matriz urbana. Porém, esta categoria de transporte, embora ligeiramente citados pelo Plano
Diretor

Geral

Metropolitano

de

Luanda

PDGML

2015-2030

(INSTITUTO

DE

PLANEJAMENTO..., 2015) e considerados pelo discurso político/governamental como
“importantes suportes” para a reestruturação do sistema de transporte urbano, na prática,
quando se analisa o PDGML - 2015, nota-se que este exclui, ou dá pouca importância aos
candongueiros como elementos fundamentais da mobilidade e da conformação da cidade.
Além disso, o documento base do planejamento e reestruturação de Luanda (PDGML2015), não apresenta uma abordagem metodológica clara e sistemática de inclusão desta
categoria nos processos de reorganização do espaço metropolitano. No entanto, são estes (os
transportes informais, candongueiros) que em prática, desenham a maioria das relações
socioeconômicas e as dinâmicas urbanas que configuram o processo da produção do espaço
metropolitano de um modo peculiar.
Os candongueiros exercem um diálogo entre si e a sociedade, cuja linguagem não se
expressa de formas oficiais. Constituíram-se em espaços de debates espontâneos, politizados,
mais ou menos livres curtos e quotidianos por meio de conversas comunitárias protagonizadas
por qualquer passageiro ou a partir de uma notícia de rádio. Os candongueiros são também um
meio de informação onde fala-se dos diversos assuntos do país. Fala-se do “JLo (Jeyló)5, do
Trump, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi e tantos outros assuntos. Quase tudo ao
mesmo tempo. Este modo de transporte apresenta-se, por outro lado, como um dos principais
“promotores” da cultura da cidade periférica, ao veicularem as músicas típicas de estilo popular:

4

São o principal modo de transporte de Luanda baseados em minivans de cor azul e branca. Atualmente, e por ser
entendido pelos agentes deste setor como tendo um significado “pejorativo” por designar, de acordo com a
etimologia da palavra oriunda de um dos dialetos falados em Luanda - o kimbundo; atividades comerciais
clandestinas ou ilegais, o termo usual e reivindicado pelos agentes “candongueiros” passou a ser: táxi para a viatura
e taxistas para os motoristas. Embora estas viaturas sejam chamadas também de Hiace - como referência às
primeiras marcas que predominaram durante muito tempo esta atividade (os Toyota hiace).
5
Apelido informal cunhado pela sociedade, ao atual presidente da República de Angola, João Lourenço.
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o kuduro6 - maior expressão cultural e identitária de música e dança angolana originada na
cidade informal7.
Os candongueiros são responsáveis pelo transporte das crianças para a escola, dos
trabalhadores formais que moram nas zonas informais para a cidade formal (e vice-versa). São
muitas vezes utilizados nos cortejos fúnebres, casamentos, campanhas políticas e eventos
culturais e desportivos. Não poucas vezes, são as únicas ambulâncias a que as populações dos
musseques8 têm acesso. Com um ganho médio de 15.000 a 16.500 Kwanza/dia para seus

proprietários (cerca de USD 90,60 - BRL 307,36 no cálculo de conversão de 2016), entre os
períodos de 2016 e 2017. E um custo de viagem por passageiro de 150kz no mesmo
período.
Flexíveis quanto as suas rotas e pontos de paragens, eles protagonizam interconexões
com outros modos de transporte (formais e informais) e caracterizam, à sua maneira, a
“organização” de um sistema intermodal9 informal, ocasional e espontâneo (não planejado),
sobre o olhar conivente do poder público. Um sistema que em sua própria lógica cumpre,
precária, mas convenientemente, a função da mobilidade urbana e a conformação metropolitana
por meio das trocas socioespaciais e da criação de aglomerados urbanos, diante da incapacidade
do Estado em prover, para a cidade, os serviços de transporte formais e integrais necessários
para o funcionamento da “metrópole”.
Porém, na racionalidade dessa informalidade, a forma como operam no espaço, pelos
constantes envolvimentos em irregularidades, desrespeito a ordem pública, ao código de
estradas, violência, corrupção, fuga ao fisco, paragens anárquicas, congestionamentos e outros
riscos diversos, os agentes e as atividades desenvolvidas pelos candongueiros têm sido (des)

6

Kuduro - é um gênero musical e de dança angolana originada e produzida tipicamente nas periferias de Luanda,
mas que se tornou uma das maiores expressões culturais, não apenas dentro de angola, mas também
internacionalmente.
7
Estas informações são baseadas nas experiências e vivencias do autor na área de estudo enquanto natural de
Angola e residente de Luanda por longos períodos, em vários anos e épocas diferentes, bem como por meio de
constantes visitas à aquele país por ocasião desta pesquisa.
8
musseques - este termo é equivalente a “favelas” - expressão brasileira que caracteriza os assentamentos informais
e precários no Brasil; ou “slums”, na expressão inglesa. O termo musseque é usualmente aplicado às zonas
periféricas informais e precárias, ocupadas geralmente por populações economicamente desfavorecidas. Embora,
orginalmente a expressão surge de uma das línguas nativas faladas em Luanda: o kimbundu, historicamente servia
para designar as terras arenosas e vermelhas da periferia de Luanda (DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005).
9
Embora a definição de sistema intermodal está fundamentalmente baseada na logística ou transporte de cargas
utilizando vários modais ou meios de transporte, o termo também tem sido usado por urbanistas e engenheiros de
mobilidade urbana que buscam combinar vários sistemas com o fim de melhorar a eficiência e economia na
mobilidade urbana. Nesta pesquisa, aplicar-se-á este termo para definir a interconexão entre os diferentes tipos e
modos de transportes de Luanda (formais e informais). Para mais informais sobre a definição de intermodalidade
ver: Jones, Cassady e Bowden (2000).
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qualificados por diferentes discursos da população (acadêmicos, agentes governamentais,
mídia, técnicos e profissionais de planejamento urbano), como sendo a origem do “caos” do
sistema de circulação e da “desordem” urbana (CASTRO; RESCHILIAN; ZANETTI, 2018).
De acordo com os autores (Op. Cit.), esta “desordem”, é na verdade uma outra ordem
que emerge das formas e modos que o próprio espaço criou; seja pela gestão política do
território, ou da urbanização influenciada pelos processos históricos e socioculturais. Mas que,
em não serem compreendidos dentro de suas lógicas e processos, e não se apresentarem
convenientes aos interesses da “nova ordem” do planejamento global contemporâneo que vem
permeando a racionalidade da estruturação urbana dos últimos 16 anos, são simplesmente
crismados por desorganizados.
Como referido, no contexto de Luanda e de muitas metrópoles periféricas do Sul Global,
a informalidade nas suas múltiplas formas de representação é considerada um modus vivendis.
Ou, como tem sido observado por vários autores (Nezar AlSayyad, Martha Chen, Norman
Loayza, Oscar Lewis, Hernando de Soto) e reinterpretado por Birch (2017), ao avaliar o
contexto da urbanização contemporânea dos países periféricos, considerou a informalidade
urbana como “Way of Life” (modo de vida)10.
Nesta perspectiva, consideramos para o caso dos transportes informais, em particular;
um modus operandis. Entende-se que os candongueiros são resultantes de uma matriz de
organização econômica, política, histórica e socioespacial. Uma categoria informal que tomou
especificidades próprias e, por sua vez, dentro de uma arena complexa, representam uma outra
racionalidade de organização socioespacial muito peculiar, ainda que na generalidade, seja
comum a muitas metrópoles de países do Sul Global tais como no Quênia, África do Sul,
Colômbia, Congo Democrático, Peru, Nigéria, Índia, Senegal, entre tantos outros.
Assim, procura-se por este recorte analítico e dentro do vasto e complexo mosaico da
informalidade que permeia o espaço de Luanda, demonstrar, como os candongueiros
contribuem para a produção do espaço metropolitano informal, mas também, como estes podem
participar como ideia - força central para o planejamento, por considerá-los um vetor de
inclusão nos mais diversos níveis e um instrumento de compreensão dos processos de
apropriação do espaço e das transformações urbano/metropolitanas. Um fator de contribuição
para a reestruturação socioespacial, na medida que passa a ser compreendido além da sua
atividade comum de transporte, ou apenas como uma atividade econômica de sobrevivência.

Este conceito pode ser verificado em: AlSayyad (2004). Urban informality as a “New” Way of Life. Com suas
próprias implicações e compreensões, esta abordagem tem impacto significativo na maneira como se aborda e
compreende as complexidades do espaço urbano periférico do Sul Global.
10
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Ou seja: pretende-se, além de evidenciar o seu impacto no processo de expansão e conformação
metropolitana por meio das suas dinâmicas de transportes e das relações socioculturais, e
espaciais; analisá-los como um vetor de desenvolvimento urbano. Uma abordagem que valoriza
e inclui as variantes das externalidades e idiossincrasias implícitas neste sistema, que é também
a extensão viva do próprio espaço sociocultural.
Esta análise surge dentro de uma preconcepção de interrelações entre o planejamento da
“nova ordem” (oficial), construído por políticas governativas e os modos informais que
determinam a lógica quotidiana da estruturação do espaço. O desenvolvimento do argumento
da tese e apresentação de hipóteses e diretrizes teóricas que por sua vez convidam
aprofundamentos futuros, são construídos a partir dos estudos e conceitos apresentados nessa
tese, dentre eles; as Informal armatures11e o “terceiro espaço” (cunhado em BHABHA, 1990)
bem como, no tipo de metodologia utilizada (metodologia mista) esclarecida no ponto 2 deste
capítulo I. Procura-se assim, abordar a questão da conformação e reestruturação do espaço
metropolitano por meio do sistema de transportes dominado pelos modos informais, que
constroem e sustentam uma lógica hibrida a partir da qual, se encoraja a produzir uma nova
abordagem teórico/metodológica de planejamento e desenvolvimento das cidades informais dos
países periféricos do Sul Global.
O pensamento que permeia o debate da e/reestruturação urbana de Luanda está - entre
outras questões tais como: o processo histórico ligado a colonização (planejamento excludente)
e descolonização (marcado pela guerra civil e um sistema de governo monopartidário) e as
práticas governativas pós-guerra; fundamentado em uma narrativa baseada na dualidade entre
ordem e desordem. Discurso presente tanto no senso comum cotidiano, quanto nos espaços de
pensamentos mais refinados tais como a academia e os órgãos do poder público.
Existe, para esta questão, uma importante reflexão que surge a partir da colocação do
jurista Alfredo da Silva Teles, citado por Franco (2017), quando afirma que: “desordem é toda
a forma de ordem que não nos é conveniente”. As afirmações que caracterizam o espaço urbano
e de circulação e transportes de Luanda como “desorganizados”, levantam os seguintes

11

Informal Armatures (Suportes Informais - S.I). é um conceito desenvolvido por Gouverneur (2016), e que tem
por objetivo, explorar as lógicas dos sistemas de urbanização informal e suas forças internas no sentido de
promover transformações e melhorias dos sistemas informais, na medida em que se agrega a estes; infraestrutura
social, dentro de políticas de planejamento que valorizem, entre outras questões, as metodologias de desenho
urbano.
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questionamentos: “desordem para quem? Sobre qual lente se olha e determina este espaço como
desorganizado?”12
Salvo os padrões convencionalmente estabelecidos, entende-se que em certas realidades
periféricas (sobretudo africanas), o conceito de ordem/desordem frequentemente se confunde
e, depende sobretudo do viés teórico, ideológico e sociocultural a que se baseia esta construção.
Mas não poucas vezes, depende também do contexto socioeconômico e político que em grande
medida influenciam a legitimação ou deslegitimação desta compreensão. Assim, cabe um
reforço enfático sobre as indagações feitas: qual o padrão para determinar a desordem de um
determinado espaço dotado de suas próprias especificidades e peculiaridades? E se identificado,
a quem interessa tal ordem/desordem? Quem, como, e a partir do que, se constroem tais
determinações que caracterizam certas dinâmicas e lógicas de organização socioespaciais como
desorganizadas?
A razão por que se enfatiza esta questão, é devido ao fato de que de algum modo, este
raciocínio seguirá sobre diversas nuances a narrativa dos candongueiros como um dos
elementos da informalidade, de vital importância para a compreensão das lógicas da produção
e estruturação urbana de Luanda. Não apenas como uma atividade de transporte em si, mas
como uma categoria física e (subjetiva) que emerge das relações socioeconômicas, culturais e
espaciais, dentro de um processo histórico de urbanização pouco compreendido pela
racionalidade do planejamento contemporâneo global.
Os candongueiros de Luanda, assim como os transportes informais de diversas
metrópoles do Sul Global, fazem parte de um debate aprisionado na dualidade entre: ordem e
desordem, necessidade ou conveniência, benefício ou malefício, formal ou informal, solução
ou problema. No caso de Luanda, além destes dualismos, surge, segundo Lopes (2011), uma
terceira categorização: a semioficial. Uma classificação que coloca os candongueiros em uma
situação ainda mais intrigante.
No entanto, estas categorizações não minimizam e não explicam o fato deste modo
informal de mobilidade contribuir para a determinação da conformação socioespacial sobre
uma lógica complexa que vai além da narrativa dualista sustentado por um modelo de
planejamento de matriz segregacionista e perpetuador das desigualdades socioespaciais. De
outro lado, é aqui que os candongueiros tangenciam o que Thompson (1998) chamou de
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Ver, Castro (2014) em: DW Debate: Circulação e transportes urbanos de Luanda - Jose Castro, Parte 1,
2, 3. Em: https://www.youtube.com/watch?v=Bnhf-mSgAR8&t=1523s.
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“práticas vivas” quando ao estudar as mudanças de comportamento e habitus dos camponeses
ingleses do século XVIII, frente aos conflitos originados pela nova realidade imposta pelas
condições capitalistas, chamou-as de: “práticas vivas” - decorrentes da acentuada cisão cultural
entre as classes, imposta pelas relações campo-cidade.
Apesar dos distanciamentos históricos entre os acontecimentos expostos por Thompson
(1998) e a realidade dos candongueiros de Luanda, entende-se que os conflitos socioespaciais
são frutos dos choques causados pelos novos padrões de planejamento e reestruturação urbana
que se tenta impor às metrópoles subdesenvolvidas, sem ter-se em conta questões limiares
sociais, econômicas, tecnológicas, políticas e culturais como fatores determinantes da produção
socioespacial.
O discurso da “nova ordem” trazida pelos padrões do planejamento urbano moderno
global, está sujeito ao convívio com o caos e a precariedade urbana, uma vez que raramente
respeita o processo natural das sociedades dentro de suas especificidades. Assim, para se
analisar a estruturação do espaço destas metrópoles é, antes, preciso compreender as nuances e
complexidades imbuídas neste processo. Pois, nestas realidades, tanto a informalidade do
espaço, quanto a dos transportes em particular, fazem parte da organização e funcionamento da
estrutura social, econômica e política. Pelo que não cabem determinações imediatas e simplistas
a respeito desta condição socioespacial.
Nas realidades periféricas, a informalidade refere-se a tudo que as pessoas fazem fora
do sistema legal referido como formal. No entanto, segundo as compreensões que se tem a partir
da análise do próprio espaço, e em Oliveira (2003), essa separação dualista entre formalidade e
informalidade não é clara e se aplica apenas na teoria. No caso de Luanda, a informalidade
predomina o trabalho com mais de 56% das famílias obtendo seus rendimentos a partir deste
sistema (LOPES, 2004). O setor comercial por sua vez, está baseado em mais de 80% na
informalidade (ESTRELA, 2017). O uso e a ocupação do solo são caracterizados por 71% da
população que vive em habitações informais ou precárias do ponto de vista tanto das condições
do acesso à infraestrutura urbana, quanto a segurança da pose destas propriedades (CAIN, 2011;
TVEDTE E LÁZARO, 2016; LUAMBA, 2017).
O acesso e posse da terra acontece maioritariamente de modo informal - 61,3% (CAIN,
2013); e o sistema de circulação e transportes é dominado pelos transportes informais, em que,
além de outras modalidades informais, tem-se que cerca de 89% da população usa os
candongueiros como meio de transporte quotidiano (KEYRESEARCH, 2014). Tem-se, por
outro lado, um sistema de transporte esmaecido pela protagonização dos candongueiros em
criar intermodalidades espaciais; tanto na diversidade das atividades e serviços
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socioeconômicos, como entre os diferentes modos de transporte (formais e informais). Diluindo
assim, a linha que separa estes setores, uma vez que ambos tendem a espelhar-se, ou afetar um
ao outro e formando uma dinâmica socioespacial complexa. Razão pela qual se afirma, dentro
das evidências propostas, que Luanda é uma metrópole estruturada pelas forças e elementos da
informalidade, dentre estes, os candongueiros. Ou seja, Luanda é uma metrópole informal na
medida que a cidade passa a ter na informalidade uma prática formal.
Para além dos transportes informais, o estudo da informalidade como fator recorrente
dos processos de urbanização periférica, veem sendo extensamente debatidos na América
Latina por autores como: Quijano, Pradilla-Cobos, Lucio Kowarick, David Gouverneur, Carlos
Lessa, Flávio Villaça, Milton Santos, Ermínia Maricato, Caldeiras entre outros. Na literatura
africana, estas complexidades são abordadas por autores como: Pieterse, Myers, Gastrow,
Watson, Roy, Cervero, Cain, AbdouMaliq Simone, entre outros. Discussões que buscam
compreender e explicar como a informalidade interfere nos processos de urbanização; suas
características, fatores e elementos que interferem na categorização deste fenômeno.
Verifica-se, porém, que tais análises se debatem quase que invariavelmente com a
hegemonia dos princípios que constroem as diretrizes do planejamento institucionalizado, cuja
racionalidade, em geral, não contempla ou não prioriza as abordagens que avaliam as
possibilidades da informalidade na produção e desenvolvimento do espaço urbano. Para este
planejamento, a informalidade é quase sempre um mal a ser combatido e retirado do espaço
(GOUVERNEUR, 2016). Pois, parece mal para um espaço que se quer “reestruturado, moderno
e global” (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO, 2015).
Como destacado anteriormente, o planejamento pouco considera, em suas ações
práticas, as peculiaridades endógenas dos modos e processos sociais que estão na medula da
produção urbana dotados de grande flexibilidade. E por este motivo, a aplicação do
planejamento nos moldes da racionalidade moderna contemporânea tem fracassado e
constituindo-se mais em instrumento de segregação, do que de organização socioespacial
equânime (SINGER, 1995; VILLAÇA, 2005; PIETERSE, 2011).
A efetividade do planejamento e da reestruturação urbana das metrópoles periféricas
como Luanda, dependem da compreensão e importância que se dá às especificidades dos
processos histórico-sociais, políticos, econômicos e culturais de cada lugar. No entanto, tal
compreensão parece cada vez mais distante à medida que fica mais refém da racionalidade
liberal global, que busca padronizar o jeito de pensar o planejamento e a mobilidade urbana em
particular, baseada na força do capital imobiliário e nas soluções da engenharia moderna
(GOUVERNEUR, 2016).
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Embora inseridos de algum modo no sistema global de produção, em geral, o capital
imobiliário e os grandes projetos de alta tecnologia apresentada pelos planos de reestruturação
urbana, não fazem parte da produção industrial e tecnológica interna da maioria destes países
que precisam, via de regra, importar e conviver com a dependência tecnológica e financeira. E
submetem-se assim, ao peso de eternos créditos externos dentro de relações políticas
controversas, que se tornam tão deletérias e caras a estas sociedades iludidas com o discurso de
desenvolvimento e modernidade há tanto ansiados (SANTOS, 2012). Por outro lado,
compreende-se que a recorrência às soluções oferecidas pelos sistemas de planejamento e
engenharia moderna são; uma opção positiva e necessária, tendo em vista o contexto da
expansão urbana e as previsões do crescimento populacional acelerado e contínuo das
metrópoles periféricas e a insustentabilidade ambiental e econômica do próprio sistema
informal.
Muitos autores (DAVIS, 2006; SANTOS, 2000; HARVEY, 2006; MAMANI, 2007;
ANTUNES; DRUCK, 2015), consideram os elementos da informalidade tais como: os sistemas
dos transportes informais, os assentamentos humanos informais, as trocas socioeconômicas
informais de modo geral, como desfavoráveis ao desenvolvimento metropolitano. Outros,
consideram estes aspectos de vital importância e oportunidades enquanto alternativa para a
compreensão e reconfiguração dos conceitos que norteiam o planejamento e o desenho das
políticas urbanas das metrópoles periféricas contemporâneas (SOTO, 1987; GOUVERNEUR,
2016; SIMONE, 2004; BIRCH; CHATTARAJ; WACHTER, 2016; ROSS CENTER FOR
SUSTAINABLE CITIES, 2013).
De toda forma, o debate traz uma oportunidade para repensar os métodos, conceitos e
políticas de organização do espaço das metrópoles no Sul Global. No caso dos transportes
informais, existe oportunidades que emergem das lógicas e dinâmicas desta categoria, se
analisarmos o processo de produção de espaços híbridos protagonizados pelas atividades dos
candongueiros e, pelo impacto socioeconômico e as características organizacionais com que os
transportes informais operam; tanto nas metrópoles africanas (KAPILA; MANUNDU;
LAMBA, 1982; BEHRENS; MCCORMICK; MFINGANGA, 2016), como latino-americanas
e asiáticas (CERVERO, 2000; GOURVENEUR, 2016; GAMBLE; PUGA, 2017).
O debate de como ressignificar, conceituar, aplicar ou reverter as lógicas informais que
predominam a relação entre os transportes informais e a estruturação do espaço, tem sido objeto
de controvérsias no plano das discussões globais referentes ao mundo também chamado de:
“em desenvolvimento”. Nestes debates, alguns pesquisadores defendem a continuidade dos
padrões de operação deste sistema baseado na flexibilização (não regulamentação ou regulação
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mínima), argumentando que pelas suas características e peculiaridades, e além da sua
predominância e importância, o sistema informal tem a capacidade de se reinventar e atender
as necessidades de mobilidade, socioeconômicas e da estruturação da cidade de uma maneira
mais própria da sua realidade (ROSS CENTER FOR SUSTAINABLE CITIES, 2013).
Portanto, se tomarmos emprestado a lógica dos padrões urbanos informais e a
racionalidade da urbanização formal, então, a hibridação apresenta-se como uma forma de
formalizar a informalidade e, portanto, a dualidade mencionada anteriormente se dilui. E assim,
entra-se para uma terceira categoria; um espaço agora criado e orientado dentro de certos
padrões, políticas e estratégias de planejamento tendo em conta a combinação entre os modos
formais e informais. É por esta racionalidade que se pode reposicionar as cidades destes
contextos, dentro de um processo de reestruturação e desenvolvimento metropolitano equânime
e democrático.
De toda forma, este argumento exige o aprofundamento das discussões da relação entre
os sistemas informais e as políticas de transportes; o uso e ocupação do solo, e as políticas
habitacionais com o sistema de transporte. Embora, de acordo com Cervero e Landis (1995)
tem-se verificado ao longo do tempo, um crescente enfraquecimento destas relações.
Encontram-se, dentro destas discussões, argumentos que defendem a total regulamentação
(formalização) como meio de melhoramento dos serviços e das condições socioeconômicas e,
abordagens que defendem a extinção total e a implementação de sistemas modernos como
padrão para o desenvolvimento, tendo em vista a condição e as perspectivas demográficas
(ROSS CENTER FOR SUSTAINABLE CITIES, 2013).
Os países em “desenvolvimento” tentam, em geral, se identificar com o último
argumento. Pois, representa, em teoria, a modernidade que muito se almeja. No entanto, a ideia
de extinção ou substituição dos sistemas informais pressupõe a negação e, portanto, a
criminalização dos modos e categorias que o espaço criou. Mesmo que na prática, tal anseio
pareça apenas uma miragem. De toda forma - e porque na atual conjuntura da tecnologia global
e as relações com a China, que é o principal ator para a efetividade de tais projetos, esta seja,
uma ideia possível de se praticar. Porém, quando rebuscada a abordagem de Thompson (1998),
compreende-se que são estas, as decisões que têm causado cisões profundas e compreensões
incompletas e cheias de contradições, diante de um fenômeno que se tornou sistêmico das
metrópoles periféricas e desafia o planejamento convencional.
A negação e criminalização da informalidade; seja do habitat caracterizado pelos
assentamentos informais (GOUVERNEUR, 2016); seja das atividades econômicas (SOTO,
1989), ou dos transportes urbanos (LOPES, 2011), sem analisar e compreender profundamente
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as questões estruturais deste que é considerado o modo de vida dos países periféricos (BIRCH,
2017) pode se constituir no verdadeiro fator de desestruturação e “desordem urbana”13. Pois,
não cooperam para a construção de um processo de desenvolvimento inclusivo, equânime,
participativo e sustentável. E ocultam as verdadeiras razões da fragmentação do espaço.
Para Watson (2014), a atitude de negação e criminalização da informalidade nos países
periféricos aparece mais como embuste para justificar a cultura da importação de modelos de
planejamento e desenvolvimento urbano dos países centrais, em nome de uma modernidade
arcaica e seletiva. E configura para o espaço destas metrópoles o espelho clássico do que
Maricato (2000) chamou de as “ideias fora do lugar”. Tais modelos impõem-se como a única
alternativa para a reorganização e desenvolvimento metropolitano. Isto ocorre, porque de
acordo com Gouverneur (2016) a lógica da urbanização informal, que ao longo dos anos vem
se constituindo no modo de urbanização predominante nas cidades do Sul Global, é um fator
pouco compreendido e refugado pelo poder público e técnicos de planejamento urbano ainda
presos ao sistema “lecorbursiano”.
No entanto, o planejamento “lecorbursiano” (GOUVERNEUR, 2016; WATSON, 2014)
na sua compreensão tradicional, não converge com as atuais realidades e necessidades da
grande maioria da população que vive marginalizada e privada do acesso aos serviços sociais
básicos e infraestrutura urbana. E convive, diariamente com as externalidades negativas
produzidas pela informalidade traduzidas em: adensamentos descontrolados, aglomerações de
atividades econômicas informais, criminalidades, desenvolvimento periférico, riscos
ambientais, congestionamentos no trânsito, poluição urbana.
Este é, o retrato cada vez mais comum das realidades subdesenvolvidas e de uma lógica
de planejamento imersa em articulações políticas que, cooptam o direito à cidade e o direito
participativo no processo da reestruturação urbana muitas vezes refém da agenda do grande
capital. Ao que cabe, neste caso, a indagação de Maricato in Ribeiro e Santos Junior (2010, p.
51), quando faz a seguinte colocação:

Considerando-se que uma parte dos Estados Nacionais são mais frágeis que muitas
das maiores corporações mundiais e que estas não tem muitos limites para expandir
seus poderes e impor seu modelos, quais são as perspectivas de desenvolvimento de
um planejamento territorial inspirado na diversidade cultural, social e ambiental de
cada país e de cada cidade?

É preciso relembrar (e de acordo com os autores supracitados), que esta “desordem urbana” aqui referida tem
um carácter subjetivo. Uma vez que, no capitalismo (periférico), não há propriamente uma desordem, mas uma
racionalidade que impõem uma ordem caracterizada pela segregação socioespacial, as desigualdades e a inclusão
precária.
13
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Com efeito, as perspectivas de desenvolvimento de um planejamento territorial, reside
na maneira como estes “Estados Nacionais” se relacionam com o grande capital diante das
forças e elementos socioculturais que fazem o urbano predominante. No contexto luandense,
em Angola, tais relações pautam-se pelas conexões deletérias entre os interesses privados e o
poder público dotadas de incongruências e alto nível de corrupção e nepotismo (OLIVEIRA,
2015). Desfavorecendo assim, o desenvolvimento e o processo de urbanização equânime.
O processo de urbanização e desenvolvimento metropolitano de Luanda convive
constantemente com a força e cultura do patrimonialismo e nepotismo que se criou ao longo do
seu processo histórico. Em que os agentes privados são muitas vezes também, agentes do
governo e se valem e apropriam da estrutura do Estado para engendrar seus interesses
particulares14 (OLIVEIRA, 2015). E os candongueiros, tal como veremos nesta tese, são parte
desta matriz operacional. Ou seja, como referido por Antunes e Druck (2015 p. 20): “o Estado
apresenta-se muito mais como um “gestor dos negócios da burguesia financeira”, do que um
articulador da equidade socioespacial”. Desta forma, pode-se afirmar que a importação de
modelos de desenvolvimento urbano nestes contextos, é quase sempre um instrumento
favorável a uma elite minoritária do que um instrumento de reorganização socioespacial, que
se evidencia pela exclusão e desigualdades.
A colocação de Antunes e Druck (Op. Cit.) caracteriza a racionalidade dos países
periféricos que tentam adotar, sem as devidas reformas estruturais, a lógica capitalista
neoliberal e, se apresentam, por um lado inseridos no sistema econômico global e, por outro,
perpetuam a imagem de suas precariedades e desigualdades internas (AMARAL, 2005). Neste
sentido, a ação do Estado como principal agente regulador e articulador do bem-estar social
aparece extremamente reduzida. Não porque o Estado é mínimo ou desapoderado, mas porque
ele acaba, de alguma forma, se curvando às complexas tramas desse modelo econômico, que

14

Existem algumas cogitações no espectro do debate teórico que tentam compreender ou atribuir o
patrimonialismo e o nepotismo como traços puramente dos países lusófonos. Em nossa busca e à medida que se
discorre na abordagem dos processos socioculturais, econômicos e políticos, que configuram a matriz da produção
socioespacial dos países periféricos do sul global, verificou-se que esta hipótese se torna cada vez mais distante e
difícil de se sustentar. Uma vez que, se existem peculiaridades no processo de urbanização informal periférica,
também existem similaridades que, de acordo com de Soto (1989), Oliveira (2015), Watson (2014), Rocha (2015),
Simone (2004), Pieterse (2011) entre outros, muitas das similitudes baseiam-se justamente no modo
patrimonialista que predomina nestes territórios. Para maior aprofundamento e compreensão do patrimonialismo
- um conceito desenvolvido primariamente por Marx Weber, ver: Junior (2012) em; “Florestan Fernandes e o
conceito de patrimonialismo na compreensão do Brasil”. PLURAL, Revista do Programa de Pós-graduação em
Sociologia da USP, São Paulo, v.19.2, 2012, pp.9-27.
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agrava ainda mais o aparecimento das atividades informais, bem como a contínua reprodução
da instabilidade econômica de metrópoles superpopulosas e “faveladas” como Luanda.
Luanda faz parte das treze cidades africanas apontadas como as futuras cidades mais
populosas do mundo em 2100 (HOORNWEG; POPE, 2016). De acordo com Davis (2006),
estas cidades não serão apenas as mais populosas, mas também, as mais precárias. E a pergunta
que surge é: como se darão as trocas socioespaciais e que modelos de desenvolvimento se
adoptarão para estas cidades cujo padrão de produção do espaço está baseado na informalidade?
Ainda em relação a previsão demográfica destas realidades africanas, Satterthwaite
(2017) questiona o modelo de previsão do crescimento apresentado para as cidades mais
populosas em 2100: Lagos, Mumbai, Kinshasa, Karachi, Délhi e Luanda que aparece com uma
previsão de 69,2 milhões de habitantes para este período. O autor aponta fatores como a renda
per capita (que nestas realidades é muito baixa) e a localização do investimento do capital
privado, como elementos cruciais e determinantes do crescimento e dos fluxos populacionais.
Para Satterthwaite (2017), megacidades precisam ser sustentadas por mega
economias. Ou seja, as grandes cidades só existem porque têm grandes economias. Mas o autor
enfatiza que esta “grande economia” não se restringe a economia formal, podendo, em alguns
casos, grande parte desta economia ser informal (SATTERTHWAITE, 2017). De fato, as
cidades com grandes economias impulsionam o crescimento urbano e por outro lado, também
motivam as migrações (BIRCH; CHATTARAJ; WACHTER, 2016; SAUNDERS, 2013). Aqui,
é preciso lembrar que os candongueiros são, além de uma atividade de transporte, uma atividade
econômica de grande rentabilidade e impacto social (LOPES, 2011; ZANGUI, 2016).
Com mais de 7 milhões de habitantes, cerca 30% da população do país que tem cerca
de 28 milhões de habitantes e uma população urbana de mais de 97,5%, Luanda é o maior centro
urbano da África lusófona (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2014). Esta
realidade, ligada ao momento de paz e crescimento econômico que se verificou no período entre
2002 (fim da guerra civil), e 2014 - agravamento da situação econômico/financeira por conta
da crise internacional do petróleo do qual Angola é completamente dependente (ROCHA,
2015), chamou a atenção para ações de planejamento e reestruturação do território por meio de
instrumentos como o Plano Nacional de Desenvolvimento PND 2013-2017 (ANGOLA, 2012)
e o Plano Diretor Geral Metropolitano de Luanda PDGML 2015-2030 (INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO..., 2015). Em teoria, estes documentos representam a medula estrutural e
da preocupação do Estado em diminuir as desigualdades socioespaciais por meio da
reorganização territorial e principalmente do sistema da mobilidade metropolitana que, segundo
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o mesmo, estará baseado em modelos de transporte massa, BRT (Bus Rapid Transit) e trens
ferroviários.
Porém, o processo de reestruturação e planejamento do território de Luanda é marcado
pela falta de participação efetiva da sociedade civil bem como pela exclusão e repressão15. O
plano metropolitano, apesar da sua importância e da qualidade projetual/gráfica, em essência,
está mais comprometido em apresentar ao mundo, uma imagem importada de urbanidade e
desenvolvimento, alimentadas pelo que Watson (2014) designou de “a síndrome Dubai” caracterizada pela construção de grandes edifícios supermodernos e pelos zoneamentos
“maravilhosos” e futurísticos (WATSON, 2014). Porém, se esgueiram da realidade que
caracteriza esta metrópole periférica e não reflete o retrato quotidiano do espaço urbano
precário e informal.
Segundo Gastrow (2016) esta corrida pela modernidade é um fenômeno que ocorre um
pouco por toda a África austral em países como: Ruanda, República Democrática do Congo,
Angola, Guiné Equatorial e Nigéria. Projetos que segundo a autora, “estão abrindo novos
horizontes sobre o significado da citiness na África, sendo retratadas pela imprensa
internacional como Africa Rising” (GASTROW, 2016 p. 2)16. Porém, apesar das paisagens
notadas por grandes e novos edifícios e dos planos “milagrosos”, são as relações
socioeconômicas (desigualdades e pobreza), e político/governamentais (centralismo,
autoritarismo e corrupção) emaranhados na complexidade da informalidade e precariedade que
dão a lógica da dinâmica e do espaço urbano/metropolitano destas realidades.
Nota-se então que, o retrato apresentado não é uma particularidade de Luanda, mas é,
cada vez mais, uma marca partilhada entre as metrópoles periféricas do Sul Global onde o
predomínio do sistema de circulação e transportes informais, tem determinado de modos
distintos, as relações socioeconômicas e a configuração do território. É por este motivo que a
comunidade acadêmica a nível global e instituições internacionais como a UN-Habitat, o Banco
Mundial, Ross Center for Sustainable Cities (WRI) e outras, tem se dedicado em estudar e
compreender este fenômeno, de modos a dar respostas apropriadas.
Neste contexto, esta pesquisa sugere que os transportes informais aqui representados
pelos candongueiros, são o ponto de partida para; não apenas compreender as dinâmicas de
produção do espaço urbano/metropolitano, mas também para repensar o planejamento, a

15

Constatou-se em locus, ações de repressão pela polícia (inclusive fisicamente) tanto contra os agentese
moradores de zonas periféricas/informais sem, no entanto, a apresentação de políticas públicas de mitigação.
16
Uma ideia que procura apresentar uma África que finalmente percebeu seu potencial material, inspirado pelas
grandes taxas de crescimento econômico das últimas duas décadas.
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reconfiguração urbana e o desenvolvimento metropolitano contemporâneo dos países
periféricos. Em suma, considera-se que é possível reconfigurar a racionalidade do planejamento
metropolitano destas realidades para além dos limites conceituais hegemônicos globais que,
desde o último quartel do século XX estruturam o pensamento do planejamento urbano e
regional. E forjam, por meio de discursos, tentativas empíricas e simbólicas de construção de
um espaço unipolar de dominação (SANTOS, 2000).

1.1 Objetivo geral

O objetivo central desta pesquisa é evidenciar o papel da informalidade no processo da
urbanização periférica contemporânea e demostrar o impacto dos transportes informais
(candongueiros), na e/reestruturação do espaço metropolitano de Luanda.

1.2 Objetivos específicos

a) Analisar como a informalidade (nas suas mais diversas formas e representações),
produziu categorias, modos e elementos que se constituíram no modus operandis da produção
socioespacial de Luanda.
b) Demonstrar como o transporte informal (os candongueiros) estrutura o espaço
urbano/metropolitano de Luanda e influencia o processo de expansão metropolitana.
a) Evidenciar teórico ou metodologicamente, como a hibridação entre sistemas de
transporte formal/informal, pode afetar a reestruturação socioespacial e a racionalidade do
planejamento metropolitano de Luanda.

1.3 Problema

Como o sistema de circulação e transportes informais, candongueiros, contribuem para
a (re)estruturação do espaço urbano/metropolitano de Luanda é a questão central desta pesquisa,
que tem como ponto focal, o impacto e a predominância da informalidade enquanto fator
fundamental da conformação socioespacial das metrópoles contemporâneas do Sul Global. No
vasto mosaico desta informalidade, os transportes informais apresentam-se, no caso de Luanda,
capital de Angola, como elementos estruturadores do espaço metropolitano.
No entanto, este modo de transporte não constitui apenas um elemento de circulação e
transporte no sistema de mobilidade que conecta os espaços da metrópole, mas um modo
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operandis que configura o modo de vida da capital angolana, fundamentado na informalidade
nas suas mais diversas formas de representação.

1.4 Hipótese

A premissa subjacente desta pesquisa sugere que os candongueiros são; o elemento
fundamental para a compreensão e reorganização do espaço metropolitano bem como, um
caminho para se pensar a produção de políticas para o planejamento urbano de Luanda e de
muitas metrópoles periféricas do Sul Global. De outro lado, e baseando-se na compreensão da
essência dos candongueiros além da sua atividade de transporte, considerando as
subjetividades, habitus, externalidades e idiossincrasias geradas por esta categoria que se
caracteriza em “modus operandis” por um lado e “modus vivendis” por outro, e dentro das
complexidades políticas e econômicas; é possível retratar a reestruturação do espaço como
produto de um sistema hibrido entre a ordem das políticas oficias de planejamento, com a ordem
que emerge da informalidade, das forças endógenas socioculturais e do habitus que o próprio
espaço criou.
Aponta-se para a existência de uma relação dialética e sistêmica entre a organização do
território e a organização social em Luanda, na qual o elemento estruturante é a informalidade,
gerada pela conjuntura do processo histórico baseado no planejamento segregacionista colonial,
nos 27 anos de guerra civil, nas práticas político/governativas centralizadoras, e no
comportamento patrimonialista e paternalista das políticas do Estado diante das dinâmicas
urbanas contemporâneas. Tal conjuntura determinou o aparecimento, a intensificação e a
reprodução de categorias, representações, práticas e sujeitos físicos e subjetivos informais
(como é o caso dos candongueiros), que se constituíram em elementos estruturadores e de
grande impacto na produção e configuração do espaço metropolitano.
Dentro do processo histórico de urbanização, os candongueiros desempenham um papel
fundamental, múltiplo e dominante. Isto é; tanto no espaço das atividades socioeconômicas,
quanto no espaço de circulação e transportes onde, tomou a dianteira e o predomínio, ao mesmo
tempo que cria uma lógica de conexões: sociais, políticas, econômicas e intermodais entre
outras categorias de transporte existentes (formais e informais). Desta forma, os candongueiros,
não apenas assumiram um papel de protagonismo nas dinâmicas da mobilidade urbana, mas
apresentam-se como sujeitos principais da conformação urbano/metropolitana, que emergem
da informalidade.
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Por esta conjuntura, e dentro das racionalidades de interconexões espaciais por meio da
intermodalidade efetivada no espaço de mobilidade, geram-se locais que se tornam em
verdadeiros nodes (com características de centralidade), dotados de grandes atividades sociais,
econômicas e culturais. Afirma-se que, mesmo que de modo orgânico, informal e sem obedecer
a critérios de planejamento oficial, os candongueiros formaram, a seu próprio modo, um sistema
de circulação híbrido, em que os atores envolvidos convivem e realizam suas façanhas sobre o
olhar passivo e conivente do poder público. Este que, não apenas assiste diariamente a
ocorrência de tais interconexões muitas vezes em paragens oficiais dos transportes formais; mas
sob a égide da corrupção e talvez da própria carência de políticas e regras claras de operação
do sistema. Esta prática, vem configurando tanto o sistema de transportes, quanto as relações
sociais e espaciais da região metropolitana.
O fato da predominância e força (política, econômica, sociocultural e estrutural) dos
candongueiros e das perspectivas do Plano Metropolitano em processo de implementação desde
2015, que visa reorganizar o território e a mobilidade urbana, convida um olhar analítico para
este fenômeno, que gera uma complexidade dialética. E propõe compreender a orquestração e
o funcionamento destes elementos como possibilidades teórico/metodológicas para a
construção de novas abordagens e modos de pensar o planejamento e a reestruturação do espaço
metropolitano dos países periféricos predominantemente informais a partir das racionalidades
que emergem do próprio espaço.

1.5 Estrutura da pesquisa

A estrutura do trabalho ora apresentado, procura evidenciar os aspectos preponderantes
resultantes do processo de pesquisa dentro do raciocínio que conecta a abordagem geral
representada na parte introdutória e que compõe; a apresentação e o contexto do tema, as
questões fundamentais da pesquisa, a problematização e justificação; os objetivos, a hipótese e
culminando então com os processos metodológicos. A abordagem da pesquisa propriamente
dita são discutidas nos três eixos principais. Nos quais, constam o marco referencial/teórico,
analítico e demonstrativo. Estes eixos, que por sua vez, são desenvolvidos nos respetivos
capítulos, são organizados e dirigidos de modo a responder as principais perguntas desta
pesquisa como apresentado a seguir:
a) Primeiro eixo - apresentado essencialmente no capítulo II, visa elucidar sobre as mais
diversas abordagens; a informalidade das metrópoles periféricas contemporâneas do Sul, os
processos de metropolização nas realidades periféricas, o transporte informal, e o conceito de
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hibridação espacial. Esta discussão tem o objetivo de produzir uma base teórico/conceitual
como meio para compreender os processos e lógicas que estão na base da organização
socioespacial das metrópoles do Sul, dentro da conjuntura da urbanização periférica global.
b) Segundo eixo: apresentado no capítulo III e procura responder à pergunta; como a
informalidade se constitui na base da conformação urbana de Luanda e como este processo de
urbanização influenciou a produção de elementos e categorias (como os transportes informais
- candongueiros), que determinaram a estruturação do espaço metropolitano. Esta questão,
configura-se dentro de um caráter descritivo/explicativo, e procura nesta primeira parte,
encaminhar para a compreensão do processo histórico de urbanização e do contexto atual.
c) Finalmente no terceiro eixo, capítulo IV baseado na pergunta: como os
candongueiros (re) estruturam o espaço urbano/metropolitano de Luanda, visa-se, além de
demonstrar esta categoria de transporte como um dos elementos fundamentais na estruturação
urbana, que emerge da informalidade socioespacial, evidenciar; como os aspectos físicos e
subjetivos que tornam os candongueiros a maior força da informalidade com grande impacto
socioeconômico, político, cultural e espacial, influenciam as lógicas da produção do espaço
urbano e do planejamento metropolitano.
Constrói-se, como proposta de resposta a questão central apresentada neste capítulo,
uma abordagem baseada na ideia da hibridação socioespacial produzida pelos modos de
transporte formal e informal. O argumento apresenta-se como perspectiva teórico/metodológica
de um novo paradigma de reestruturação, planejamento e desenvolvimento metropolitano das
realidades periféricas do Sul Global. Dentro do vasto arcabouço teórico, privilegiam-se os
conceitos; “terceiro espaço” (BHABHA, 1990) “Informal Armatures” (GOUVERNEUR,
2016) habitus, ordem e desordem (BOURDIEU, 1989) e infraestrutura social (SIMONE, 2004)
seguidos de uma conclusão que busca sintetizar e colmatar os principais temas abordados.

1.6 Processos Metodológicos

Esta pesquisa está baseada na reflexão e análise crítica sobre os processos de
urbanização e a produção do espaço metropolitano contemporâneo no Sul Global (FIGURA 1),
com foco para Luanda capital de Angola.
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FIGURA 1 | Divisão Global: Norte - azul e Sul - nações em vermelho.

Fonte: Wikimedia Commons, 2011.

As abordagens dessa tese foram - como é da essência do planejamento urbano e regional,
realizadas sob a tela interdisciplinar, permitindo deste modo, compreender a dinâmica sócio
espacial dentro das variáveis políticas, econômicas, socioculturais e físico-territoriais. Como a
informalidade é um tema vasto, complexo, de muitas nuances e compreensões e de difícil
mensuração; preferiu-se fazer um recorte focado em um de seus elementos - os transportes
informais de Luanda.
A análise baseou-se nos candongueiros (embora não sejam o único modo de transporte
informal), por serem a categoria - dentro do sistema de mobilidade urbana, de maior impacto
no processo de urbanização e expansão metropolitana de Luanda. Esta escolha tem como
objetivo final, evidenciar como este elemento da informalidade estrutura, não apenas o sistema
de circulação e transportes, mas as dinâmicas urbanas do espaço metropolitano que influenciam
as políticas de planejamento propostos pelo Estado.

1.7 Área de Estudo

Apesar de ser no Brasil que se produziram os primeiros insights, fundamentos e
estratégias para a pesquisa, é Luanda, capital de Angola - especificamente a região
metropolitana (FIGURA 2) o espaço original do estudo. É em Angola que surgem as primeiras
indagações relativas as dinâmicas socioespaciais que se intensificam, principalmente a partir
do período pós-guerra em 2002 e que nos leva a uma reflexão que vem mais tarde, se traduzir
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em trabalhos academicos diversos. Todos, com o intuito de responder as questões e desafios
que estas novas dinamicas socioespaciais impõem.
FIGURA 2 | Localização da área de estudo - África, Angola, Luanda e RML.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) a partir dos dados cedidos por Development Workshop, Angola.

Como já referido, em Angola, a realização da pesquisa; obtenção de dados, informações
e recursos é uma tarefa desafiadora. Não obstante haver alguns poucos e ineficientes programas
do Estado e de algumas entidades da sociedade civil, os incentivos do governo para a realização
de pesquisas são escassos. O que compromete a produção do conhecimento técnico-científico
que cooperem para o desenvolvimento.
De modo geral, a maioria das pesquisas existentes tem sido realizadas por algumas
poucas Universidades a exemplo da Universidade Católica de Angola (UCAN) e ONGs
(Organizações Não Governamentais), como a Development Workshop (DW). Instituições que
acolheram e prestaram seu apoio na pesquisa de campo e colocaram suas instalações e recursos
académicos à nossa disposição. Esta pesquisa contou ainda com o apoio do Professor Alves da
Rocha (UCAN), Alan Cain (DW), bem como outros pesquisadores, muitos dos quais
estrangeiros ou sediados na diáspora, por melhor entenderem o processo e as dificuldades de se
realizar pesquisa em Angola. No local, esta pesquisa se deparou com o desinteresse da
participação de alguns agentes do poder público. Principalmente quanto a disponibilização de
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dados e informações. Segundo Cain (2016 - Informação verbal) “o poder púbico trata as
informações que deveriam ser do domínio público, como se fossem documentos secretos”.
Importa realçar que Angola tem uma história aberta de posições opressivas e de
repressão contra a liberdade de expressão generalizada e principalmente contra os agentes
informais ou da periferia. Além disso, neste espaço, a pesquisa é sem dúvida uma das mais
complexas e difíceis atividades de se realizar (FARIA, 2016). Um fato que está, possivelmente
relacionada com o processo histórico do país baseado na guerra e em um sistema político
autoritário, repressivo e militarista que se prolongou ao menos (ou em teoria), até 2017 - quando
se começa a registrar um outro período na história de Angola, acompanhado de possíveis sinais
de mudanças com a nova administração política/governativa do país, engendrada pelo novo
Presidente João Lourenço, eleito em 201717.
Assim, os cuidados necessários foram tomados para garantir a segurança das identidades
dos sujeitos participantes. Este cuidado foi necessário tanto na recolha de informações por meio
das entrevistas, como da captura de imagens e vídeos. Devido a rigidez, muitas vezes
intimidadora, que a entrevista formal causa ao entrevistado - que neste contexto não estão
acostumados a estes tipos de abordagens, procurou-se muitas vezes utilizar a estratégia de
conversas/entrevistas com questões abertas, dentro de ambientes descontraídos que pudesse
gerar confiança por meio da identificação cultural e da linguagem (modo de estar e se
apresentar).

1.8 O método

Devido às complexidades, peculiaridades e especificidades que envolvem a análise
socioespacial das metrópoles periféricas contemporâneas, recorreu-se ao método misto como
base para a sistematização do estudo. De acordo com Christensen et al (2011) o método misto
é um conceito metodológico que permite o uso de múltiplos procedimentos, técnicas e esforços
interdisciplinares e combinadas para uma compreensão mais alargada e efetiva da problemática
proposta. Assim, esta pesquisa caracteriza-se como empírico/bibliográfica, descritiva,
explicativa e exploratória.
Quanto à forma, qualitativa e quanto ao tempo longitudinal. Consiste em um estudo
empírico por meio das relações e vivencias do autor na área de estudo, bem como da observação

17

Ver: Cascais (2017). João Lourenço: Perfil do Presidente eleito de Angola. DW. Disponível em:
https://www.dw.com/pt-002/jo%C3%A3o-louren%C3%A7o-perfil-do-presidente-eleito-de-angola/a-40211696.
Acesso em: 27 de Dez de 2018.
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participante - um método de investigação qualitativa, que possibilita obter uma perspectiva
holística e natural do objeto ou do fenômeno a ser estudado. Esta prática foi complementada
com a análise de dados etnográficos segundo os critérios apresentados por Boellstorff e Marcus
(2012). De acordo com os autores (Op. Cit.) a pesquisa etnográfica é de extremo valor científico
para a compreensão das sociedades contemporâneas caracterizadas por uma grande mobilidade.
Por este motivo, se emprega nesta técnica, uma variedade de disciplinas tais como: a geografia,
a sociologia e antropologia como fundamentais para o estudo de objetos ou sujeitos em
movimento (BÜSCHER; URRY; WITCHGER, 2010).
Esta técnica também é importante para estudar e compreender o trânsito informal, uma
vez que envolve o estudo de sistemas sócio técnicos que estão dispersos por toda a cidade.
Segundo Gamble e Puga (2017) este procedimento técnico/metodológico, também se
caracteriza como um método experimental, já que desta forma, estamos também a produzir
conhecimento científico através do cuidadoso levantamento de dados em um ambiente urbano.
Neste caso e tal como colocado por Gamble e Puga (2017), considerou-se a cidade um
laboratório urbano cheio de possibilidades para analisar e destilar informações de fenômenos
socioespaciais que costuram a vida urbana de Luanda.
Quanto a obtenção dos dados, as autoras (Op. Cit.) colocam que, devido a flexibilidade,
tipo de organização e falta de infraestrutura física permanente dos sujeitos informais, a recolha
de dados deve ser multilocalizada e criativa. O que nos levou, dada a realidade desta pesquisa,
recorrer a combinação de fontes primárias e fontes secundárias.

1.9 As Fontes

As fontes estão divididas em fontes primárias e fontes secundárias.
As fontes primárias estão principalmente relacionadas com:
a) dados iconográficos recolhidos em campo (fotos, áudios e vídeos), documentação
(leis, planos, decretos) a exemplo das consultas e análises feitas aos documentos como os planos
de desenvolvimento PND (2012) PDGML (2015) legislações (Lei de alteração do território, Lei
de terras, entre outras.
b) Entrevistas semiestruturadas com os agentes do setor dos transportes informais e
conversas abertas semiestruturadas com agentes governamentais e órgãos da sociedade civil18.

18

Protocolo do parecer do Comité de Ética - Plataforma Brasil: CAAE: 96846218.6.0000.5503. Número do
Parecer: 2.930.900. Ver documento em anexo.
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c) Dados obtidos a partir da observação participante e algumas matrizes de dados
geoespacias de plataforma SIG (Sistema de Informação Geográfica), por meio dos quais foi
possível produzir o material iconográfico para análise, tais como: imagens espaciais mapas
diversos, gráficos e diagramas.
Em relação a aplicação de entrevistas semiestruturadas como parte fundamental para a
recolha de dados, utilizou-se uma estratégia “informal”, porém seguindo de certa forma o
padrão de perguntas estabelecido pelo guia/questionário (ANEXO 1). As conversas/entrevistas
eram muitas vezes realizadas em andamento, dentro dos próprios candongueiros (FIGURA, 3),
ou nas paragens, enquanto estes descansavam ou aguardavam o preenchimento das viaturas que
era feito por outro agente: o lotador19. Com isso, foi possível obter informações complementares
descontaminadas do medo e dos preconceitos.

FIGURA 3 | Atividades de campo: viagens e entrevistas em candongueiros.

Fonte: Arquivos do Autor (2018). Viagem e entrevista andando de candongueiro - Mutamba, Luanda. Imagem
obtida com o consentimento dos envolvidos na pesquisa de campo.

Os recursos de identificação como nomes e características biográficas foram registrados
ou não, dependendo da vontade e espontaneidade do entrevistado. Porém, utilizou-se o critério
da função desempenhada (motorista, cobrador, proprietário, passageiro etc.) para se referir aos
entrevistados. Um dos riscos que se podia correr em relação ao processo de entrevista
propriamente dito, nos casos em que era possível fazê-lo de modo mais criterioso, era o fato de
o entrevistado sentir-se intimidado com o entrevistador. Nestes casos, deu-se total liberdade de
interromper a pesquisa ou sua participação a qualquer momento.

19

Lotadores são trabalhadores informai que se encarregam de preencher com passageiros, os táxis
(candongueiros). Pela vontade, ou muitas vezes contra a vontade do motorista e do cobrador. São os mais novos
atores nesta atividade, que por sua vez, têm sido alvos de debates quanto suas atuações. Aborda-se com mais
detalhes sobre estes agentes, no capitulo IV.
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Ainda sobre os cuidados na obtenção de dados, importa referir que no caso da captura
de vídeos e fotos, os agentes do setor informal eram mais solícitos e dispostos a estas capturas.
O mesmo não acontecia quando se capturava vídeos do espaço público (ruas, praças, parques,
fachadas das instituições). Onde, na maioria das vezes aparecia sempre um agente de segurança
ou guarda policial para perguntar a razão de se tirar fotos em espaços públicos, ou para alertar
que não se devia tirar fotos ou fazer vídeos. Um dos exemplos foi, na visita a Universidade
Católica de Angola para um encontro formal com pesquisadores daquela instituição.
Ao fotografar o prédio da universidade, um agente de segurança advertiu incisivamente
que não se devia fotografar o prédio da Universidade. Ao que, em todos os casos, foi sempre
necessária uma contestação explicativa e conciliadora no sentido de se obter tais autorizações
evitando os conflitos. Embora entenda-se que estas abordagens são feitas, na maioria dos casos
por desconhecimento das regras e regulamentos que regem a ordem púbica do ponto de vista
jurídico/legal. Ao que se sabe, não existem regras ou leis explicitas do Estado que proíbem a
captura de vídeos e imagens do espaço público. Por isso, é preciso sempre, compreender este
contexto, como parte da herança do processo histórico vivido em Angola baseado na guerra e
seus reflexos.
Ainda em relação às entrevistas, foram elaborados dois roteiros (ANEXO 1): um de
questões dirigidas ao setor dos transportes informais nomeadamente motoristas, cobradores,
proprietários, líderes de grupos organizados e usuários; outro de questões dirigidas aos agentes
governamentais, e da sociedade civil. Como a pesquisa é qualitativa, procurou-se trabalhar com
uma amostra de 100 indivíduos relacionados ao setor informal.
Na prática, foi possível abordar apenas 85 pessoas. Embora não existam dados
concretos, estima-se que o universo de viaturas/candongueiros ronda os 40 mil, dos quais, cerca
de 4.600 estão licenciadas segundo o Plano de Desenvolvimento Provincial de Luanda 2013 2017 (LUANDA, 2014). Optou-se por trabalhar com uma amostra reduzida, em função das
limitações físicas materiais e financeiras, bem como da impossibilidade de entrevistar um
número maior de motoristas e usuários, em função da logística de parada desses transportes.
Pelo que, tornou-se muito complexo conseguir trabalhar com uma amostra maior do que a
sugerida.
O segundo roteiro ou guião, foi direcionado para os agentes da sociedade civil tais como:
Direção Nacional dos Transportes Rodoviários, Direção nacional do comércio, Ministério do
Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Development Workshop/DW-Angola; CEICUCAN/Centro de estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola,
Direção de operações da World Vision. Neste caso, foi utilizado o guião apenas para nortear a
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conversa, pois as “entrevistas”, tiveram uma característica mais aberta, embora tinham sido
programadas dentro dos procedimentos formais (com agendamento e dentro de ambientes
institucionais).
Os assuntos abordados transcendiam as questões dos roteiros; o que foi bastante positivo
para compreensão de vários elementos que a pesquisa não previa. Após a realização das
entrevistas, tanto as relacionadas aos candongueiros, como as relacionadas aos agentes públicos
(que na maioria dos casos foram gravadas), essas informações foram processadas e tabuladas,
de modo a retirar delas as informações chaves e relevantes para o processo de análise e sustento
da pesquisa (QUADRO 1).

QUADRO 1 | Instituições participantes na pesquisa.
Instituição/Agente/local
Atividade
Instituto Nacional dos Transportes
Rodoviários - INTR., Luanda.

Entrevista/conversa.

Direção nacional do comércio.

Entrevista/conversa e passeio pelos pontos “nodais”
de comercio informal e rotas principais da cidade.

Ministério do planeamento e
desenvolvimento territorial.

Entrevista.

Development Workshop (DW-Angola).

CEIC-UCAN | Centro de Estudos e
Investigação Científica da Universidade
Católica de Angola.
Word Vision – Centro de Operações.

Conversa, participação em debates, aquisição de
dados geoespacias, participação no estudo
encomendado pela UN-Habitat/ NYU/Lincoln
Instituto of Land Policy.
Instituição coparticipante: entrevista/conversa com
os Professores da área de economia, política,
sociologia e antropologia. Aquisição de dados
bibliográficos.
Conversas e viagens dentro de vários pontos da RM
de Luanda e nas províncias do interior de Angola.

Fonte: Elaboração do autor (2018).

Na pesquisa realizada com as instituições da sociedade civil e do poder público,
beneficiou-se da abertura dos interlocutores, que permitiu aguçar o entendimento da ocorrência
dos fenômenos em estudo, de modos a produzir uma análise crítica coerente com a realidade.
Ademais, algumas instituições como a Universidade Católica, a Development Workshop e a
World Vision, foram fundamentais em ceder dados, que de outra forma, não seria possível
chegar aos resultados aqui demonstrados. Além destes, a Direção Nacional do comercio e dos
transportes também foram efetivos em seus apoios ao ceder informações verbais (entrevistas).
E em alguns casos; como do diretor nacional do comércio, tivemos a oportunidade de
ser levados em vários passeios pela cidade para observar as atividades socioeconômicas
relacionadas a atividade dos transportes. Como referido, teve-se dificuldades de obter dados
qualitativos ou quantitativos nas instituições governamentais além das conversas/entrevistas.
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Esta dificuldade deu-se pelo fato de; ou não possuírem tais dados de modo organizado, ou pelas
razões também já referidas quanto a maneira como os órgãos e agentes do Estado tratam as
informações que em tese, deveriam ser de domínio público, mas que são muitas vezes tratadas
como se fossem de “segurança de Estado”. A (FIGURA 4), mostra algumas instituições
visitadas na pesquisa de campo.

FIGURA 4 | Algumas instituições visitadas na pesquisa de campo.

Fonte: Arquivos do Autor e DW - Angola (2014). (A) - Apresentação e debate sobre o sistema de transporte e a
estruturação do espaço de Luanda na cede da DW. (B) - Visita à Universidade Católica de Angola. (C) Circulação pela cidade de Luanda com o Diretor nacional do comercio. (D) Visita à Direção Nacional dos
Transportes em Luanda.

A observação participante teve focos bem definidos norteados pelos objetivos da
pesquisa (QUADRO 2). Com isso, foi possível também, mapear algumas das principais rotas,
origens e destinos, que em essência constituem os pontos focais de análise para a abordagem
da estruturação do espaço informal.
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QUADRO 2 | Atividades realizadas na observação participante.

Atividades

Locais

Observação dos padrões do uso e ocupação do solo
nos principais nodes e rotas de circulação.
Análise da dinâmica socioeconômicas e cultural dos
transportes informais no espaço de circulação.
Análise da infraestrutura urbana em relação ao
sistema de circulação e ao espaço social.
Percepções da maneira de apropriação da cidade pelos
agentes e usuários dos transportes informais.
Análise das relações entre atores do setor formal
(poder público) e do setor informal. E comportamento
dos agentes informais.

Principais rotas, pontos de paragens,
de comercio e de conexões.
Região Metropolitana de Luanda.
Ruas, pontos de paragens dos
candongueiros e comerciais.
Principais bairros do centro e
musseques de Luanda.
Vários pontos da RM de Luanda. E
rotas principais.

Fonte: Elaboração do Autor (2018). Atividades realisadas nos periodos de: julho de 2015, maio de 2016, 2018. A
coleta destes dados também contaram com o apoio de diversos atores da sociedade civil e informantes duntante o
tempo da pesquisa.

a)

Estudo das rotas e pontos focais.

Os procedimentos fazem parte de uma lógica de analise socioespacial por meio de
estratégias múltiplas. A análise do espaço físico, das inter-relações socioeconomicas e culturais
entre os agentes dos transportes, ususários e outros atores fornecedores de serviços e atividades
que de alguma forma interferem na paisagem e desenho socioterritorial da metrópole, se deu
por meio da concentração em dois elementos centrais: as rotas dos transportes (formais e
informais) e as principais paragens.
Estas paragens representam os principais pontos nodais de origem e destino onde se
realizam também, uma variedade de atividades e serviços socioeconomicos (FIGURA 5).
Buscou-se compreender então, não apenas o tipo de serviços e atividades desenvolvidas nestes
nodes, mas as lógicas inter-relacionais entre os diversos atores envolvidos, bem como os fluxos
dos candongueiros nestas rotas com o uso do espaço.
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FIGURA 5 | Situação de um dos pontos nodais de estudo - Congolenses.

Fonte: (A) - Atividades informais a volta do mercado dos Congolenses (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO...,
2015). (B) - Ponto de paragem de candongueiros no mesmo mercado: Rua Lino Amezaga, Congolenses
(MENDELSOHN, 2015).

b)

Rotas:

Em nossa busca (principalmente nos órgãos afins e também documentais), não foi
possível encontrar mapas do sistema de transportes formais, muito menos dos transportes
informais. O que foi possível encontrar, foram documentos que determinam descritivamente as
rotas (destinos e origens). Para compreender minimamente o movimento e a cobertura dos dois
sistemas - uma vez que não foi usada nesta metodologia, o instrumento GPS (que seria mais
preciso na determinação em tempo real das rotas) e sendo que não seria possível uma cobertura
do espaço urbano favorável tendo em conta as limitações já explicitadas anteriormente, optouse por comparar as informações - para o caso do sistema formal que possuía alguma informação
documentada em forma de itinerário. Estas informações, de possível acesso por meio das
empresas operadoras de transporte: TCUL (Transporte Coletivo Urbano de Luanda), MACON
Transportes, TURA (Transporte Urbano Rodoviário de Angola), ANGOAUSTRAL,
CARREIRA SGO transportes. E, após verificação de seus fluxos no terreno enquanto nos
posicionávamos em alguns pontos de paragens pré-determinados anotando os destinos e origens
anunciados pelos ônibus (autocarros).
Os resultados foram processados e digitalizados com o auxílio da ferramenta Google
Earth, que forneceu as rotas. No entanto, é preciso chamar atenção que, por várias razões, como
por exemplo o fato de não haver um mapeamento do sistema de transportes e por sua vez, os
próprios ônibos não estarem conectados a nenhum tipo de sinal espacial (satélite) ou rede
eletronica/digital (internet), estas rotas podem não ser cem por cento exatas. Pois, estão
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limitadas a leitura que o sistema geográfico pode ler a partir dos dados inseridos. Porém, nos
casos em que foi possível verificar, viajando nos próprios meios de transportes, observou-se
que não havia grandes diferenças. Até mesmo por causa da limitada malha viária mapeada por
este sistema de informação geográfica e a que os ônibus formais estão sujeitos. Na (FIGURA
6) é possível observar a digitalização de algumas das principais rotas realizadas pelos ônibus
formais dentro de suas respectivas origens e destinos.
Em relação aos transportes informais, candongueiros, o procedimento foi semelhante.
Embora tenha sido possível realizar um grande número de viagens neste e por meio destes,
aquando das visitas de campo durante o período da pesquisa, adotou-se a mesma estratégia para
determinar as rotas dos candongueiros. Como não houve uma maneira de adquirir documentos
de itinerários (uma vez que são informais), os destinos e origens foram colhidos nos principais
pontos de paragens por meio da auscultação das chamadas pelos lotadores das viaturas.
Percebeu-se que tanto os candongueiros, quanto os usuários tem noção das rotas. No entanto,
neste sistema as rotas nem sempre são certas ou as mesmas, podendo mudar em função de
qualquer aspecto externo tais como; presença de policial, congestionamento da via,
concorrência, obras etc.).
Por causa desta flexibilidade, pode-se dizer que os candongueiros apresentam maior
risco de inexatidão nas suas rotas (FIGURA 7). Porém, existe uma certeza que são: as origens
e os destinos. Segundo Lopes (2011), a maioria das rotas utilizadas hoje pelos candongueiros,
fazem parte das rotas antigas do transporte público do tempo colonial e dos transportes públicos
pós-colonial até a década de 1980, quando surgem os candongueiros.
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FIGURA 6 | Método da geração das rotas, origem-destino dos transportes formais.

Fonte: Elaboração do Autor a partir da digitalização de dados de campo e processados por meio da ferramenta Google Earth (2018). Esta, é apenas a demonstração do processo metodológi
obtenção e estudo das rotas dos transportes público formais. A caracterização do mapa por meio de legendas e outros dados de leitura da imagem é realizada no capítulo IV, onde se f
pormenorizada do sistema de circulação e transportes de Luanda.
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FIGURA 7 | Método de geração de rotas de candongueiros.

Fonte: Elaboração do Autor a partir da digitalização de dados de campo e processados por meio da ferramenta Google Earth (2018). Esta, é apenas a demonstração do processo metodológi
obtenção e estudo das rotas dos transportes informais. Portanto, a caracterização do mapa por meio de legendas e outros dados inerentes é realizada no capítulo IV, onde se faz a análise p
sistema de circulação e transportes de Luanda.
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c)

Pontos focais

Os pontos focais são basicamente os principais pontos de paragens relacionados com as
origens e destinos. Estes pontos, considerados aqui verdadeiros nodes espacias pelas
caracteristicas e funções que desempenham na dinamica urbana, foram um dos principais
objetos de orbservação. O objetivo foi, avaliar as interrelações entre: espaço-mobilidade;
mobilidade-atividades e serviços socioeconomicos; sociedade-cultura; habitos e políticas
governativas de planejamento.
A compreensão da perspectiva real da estruturação territorial por meio destas dinâmicas
impulsionadas pelo transporte informal, permitiu avaliar não apenas o cenário atual
caracterizado por uma construção de um sistema urbano híbrido e informal, mas também,
analisar a possibilidade de construção de possíveis cenários futuros como base
teórico/metodológica para abordar o planejamento e a reestruturação do espaço metropolitano
a partir dos candongueiros. Para o efeito, observa-se na (FIGURA 8) alguns pontos chaves que
embora não sejam os únicos, representam os locais onde se efetuou algum tipo de observação
ou coleta de dados relacionado ao impacto dos candongueiros na conformação espacial.
Foi possivel analizar aspectos como: condições físico-morfológicas do espaço intraurbano, padrões de ocupação do solo, apropriação do espaço urbano pelos diferentes atores;
sistema viário entre outros aspectos. Apesar de haver o respaldo do meu conhecimento empírico
e até mesmo uma breve participação na realização de atividades de cobrador em 1995/96 e por
meio de outras vivencias e relações intrínsecas com o lugar e os fenômenos estudados, optouse por dar ênfase aos dados recolhidos em terreno a partir do período de 2014 - 2018. Por ser o
auge do momento em que se verificam os resultados das maiores alterações das dinamicas
urbanas e o periodo que se desenvolvem o processo de análise e da pesquisa sobre o rigor
científico.
Os dados foram colhidos tanto na observação participante em visita de campo
(explicitadas anteriormente) como também, por meio de informantes através de redes sociais
(fontes secundárias) como: Facebook, WhatsApp e e-mail. Permitindo desta forma, uma
combinação de análises por meio do cruzamento de dados, percepções e informações
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FIGURA 8 | Destaque de alguns pontos focais de observação.

Fonte: Google Earth 2018. Elaboração do Autor (2018).
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Fontes secundárias:
Como fontes secundárias, consideram-se a diversa bibliografia estudada, a utilização de
dados e informações digital/eletrônica ou imprensas; dados geoespaciais do território de Luanda
já processados e cedidos em sua maioria, pela Development Workshop. Procurou-se também
dialogar com a bibliografia que discute a informalidade e a produção do espaço metropolitano,
bem como a questão dos transportes informais em Luanda e nos países do Sul Global de uma
forma geral e apoiado por outros materiais bibliográficos (livros, jornais, revistas etc)
estacionados no banco de dados da biblioteca da University of Pennsylvania, onde se realizou
parte desta pesquisa assim como o uso de material da web em geral. Estas fontes foram
fundamentais para a construção do embasamento teórico.
A estadia de dois anos (2017-2019) na School of Design da University of Pennsylvania
(UPENN), Philadelphia, USA por ocasião do programa de intercâmbio da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior); Doutorado-Sabduíche,
permitiu o aprimoramento da pesquisa e o processamento dos dados usando diversas
ferramentas, procedimentos e interpretações comparativas. disponíveis na School of Design.
Por outro lado, a participação direta e ativa na vida acadêmica da UPenn, por meio do Instituto
para Pesquisa Urbana (Penn IUR) Instituto da PennDesign que se dedica ao avanço de pesquisas
urbanas globais, bem como a participação nos cursos de Planejamento da Cidade, Arquitetura
e Arquitetura da paisagem dos Departmentos of City and Regional Planning (Departamento de
Planejamento Urbano e Regional) e de Landscape Architecture (arquitetura da Paisagem),
Perry World House (PWH) - uma das instituições da UPenn dedicado a pesquisa acadêmica,
ensino, intercâmbio internacional e engajamento social e político em questões globais urgentes,
permitiram uma compreensão mais alargada e refinada da pesquisa.

1.10 Estrutura de análise

Após a obtenção do material de análise acima descrito, resultante das fontes primárias
e secundárias, estabeleceu-se uma estrutura de avaliação das relações entre os agentes das
instituições formais, em relação as variáveis e impactos da informalidade nos processos
espaciais (DIAGRAMA 1 E FLUXOGRAMA 2). A elaboração de tais modelos, possibilitaram
o levantamento de conceitos aninhados a estas temáticas e ajudou a explicar a diversidade dos
padrões do fenômeno da informalidade, não apenas no nível dos transportes, mas do
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comportamento social, político, econômico e cultural, que variam do nível mais geral até o mais
detalhado da premissa.

DIAGRAMA 1 | Estrutura de estudo das instituições.

Critérios de avaliação

Variáveis Exógenas
Resultados

Arena de ação

Interações

Fonte: Elaboração do Autor.

FLUXOGRAMA 1 | Níveis de análises.

Fonte: Elaboração do Autor (2018).

1.11 Recursos, técnicas e ferramentas

Para se alcançar os níveis de análises preconizados, recorreu-se a vários recursos e
materiais disponíveis no momento da realização da pesquisa. Assim, para a coleta de dados
empíricos, empregou-se os seguintes recursos: telefone celular (smartphone) e um tablet para
coleta de imagens e gravação audiovisual. Com este material, colheu-se dezenas de vídeos e de
fotos, que foram posteriormente selecionados de acordo com a relevância e o tipo de informação
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obtida. Um dos aspectos analisados nos vídeos por exemplo, foi a frequência com que passava
um veículo candongueiro em um determinado ponto, em relação a qualquer outro tipo de
transporte existente. Outro aspecto foi a observação da maneira como acontecia a interconexão
informal entre os diferentes modos de transporte.
O uso da World Wide Web foi crucial para buscas e consultas diversas, uma vez que
não existe muito material impresso com a qualidade e profundidade que o tema exige. Por outro
lado, o uso das redes sociais como Facebook e WhatsApp, enquanto fontes secundárias; foram
instrumentos de grande valor. Pois, permitiram seguir, em tempo real, as informações e
atividades relativa aos candongueiros a partir da página da Associação dos Taxistas de Luanda
(ATL) e a Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) e outras páginas relacionadas. Por
meio destas ferramentas foi possível a realização de contatos com agentes ligados a Associação
dos transportes informais tais como o presidente da ANATA (Geraldo Wanga), no sentido de
buscar atualizações a respeito das atividades dos candongueiros, uma vez que um contato
pessoal in situ, não aconteceu. A pesquisa contou ainda com a recuperação de alguns enfoques
abordados em artigos produzidos e publicados anteriormente a título de ensaio preliminar do
estado da arte focado na abordagem da “ordem e desordem urbana e a representação social dos
candongueiros de Luanda” (CASTRO; RESCHILIAN; ZANETTI, 2018); bem como, a
produção de reflexões teóricas a respeito da relação dos transportes informais com a produção
do espaço de Luanda.
Quanto as técnicas e ferramentas, ressalta-se o uso do Google Earth e ArqMap/ QGis ferramentas do SIG (Sistema de Informações Geográficas), e outros meios eletrônico/digitais
de desenho gráfico como o Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop. Utilizaram-se estas
ferramentas para: vetorização, leitura, edição, melhoramento, elaboração, quantificação,
qualificação e análise de dados geoespaciais e iconográficos. Fez-se o uso da ferramenta QGIS
para leitura e análise do sistema de circulação proposto pelo plano de mobilidade do PDGML
2015-2030, bem como da estrutura de zoneamento, uso e ocupação do solo.
Os dados geoespacias obtidos junto a DW (Development Workshop) permitiram criar
um banco de dados por meio do qual se produziu as imagens/mapas de análise da área de estudo.
Dentre as informações obtidas, foram utilizados shapfiles de divisão territorial nas escalas
macrorregional, microrregional e local. O uso destas informações permitiu a confecção de
mapas de localização e demais produtos gráficos apresentados neste estudo.
As datas das imagens de satélite coincidem com eventos históricos de Angola abordados
neste estudo. Assim, essas imagens relatam tanto o período de guerra ocorrido no País, quanto
o período de paz e o atual momento que vive Angola, especialmente Luanda. Foi adotado para
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estes recortes e para o restante das informações geoespaciais, a reprojeção para o sistema
Universal Transversal Mercator (UTM), permitindo assim, cálculos e medições da área de
estudo. Após este processo, criaram-se informações vetoriais, que descrevem a expansão urbana
de Luanda nas respectivas datas. O método adotado para digitalizar as “manchas” de expansão
urbana, foi pela interpretação visual que a imagem apresenta como urbano nas datas em questão.
Junto com a vetorização da expansão urbana, foi adotado um cálculo de área em
quilômetros quadrados, o que permitiu analisar o percentual da expansão urbana, considerando
os limites da capital. Os resultados obtidos com este procedimento técnico foram importantes
devido à dificuldade de aquisição de informações para o país, e permitiram caracterizar o
território de Luanda que apresenta um elevado processo de urbanização iniciado na década de
1970. Tanto os dados vetoriais no formato de shapefiles de estudos realizados pela organização
não governamental DW-Angola, quanto os dados do site eletrônico MapMaker Data,
permitiram por meio do ambiente SIG gerar mapas da área de estudo com um certo nível de
precisão e qualidade. Porém, como se trata de dados elaborados em estudos anteriores por estas
fontes, o procedimento adotado limitou-se a sobreposição de informações geoespaciais. Dentre
as informações obtidas nos formatos shapefiles encontram-se os limites administrativos do País,
Províncias, Municípios de Angola, assim como o sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroportuário de Angola.
Os dados da organização DW-Angola, consistem em estudos mais aprofundados de
Luanda. A concessão de informações inclui: dados ambientais como hidrografia, infraestruturas
referentes ao mapeamento de telhados realizados em 2010/2011; outras infraestruturas do setor
de transporte como ruas e rodovias principais. A DW-Angola disponibilizou os estudos da nova
divisão administrativa territorial de Angola contendo as subdivisões em província, municípios,
comunas e bairros, com ênfase nas alterações da nova configuração territorial de Luanda, com
datas de demarcações a partir de 2013.
Ainda para efeitos comparativos e atualização da expansão urbana, do padrão de
ocupação, densidade, do sistema viário e outros aspectos relacionados, recorreu-se aos dados
produzidos pelo programa de expansão urbana da Universidade de Nova York em parceria com
a ONU-Habitat e o Instituto Lincoln para política de terras. Cujo objetivo é monitorar aspectos
qualitativos e quantitativos da expansão urbana global, publicado em um Atlas de Expansão
Urbana com 200 cidades em rápida expansão, das quais Luanda faz parte (FIGURAS 9 e 10).
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FIGURA 9 | As 200 cidades globais estudadas com mais de 100,000 há.

Fonte: Lincoln Institute of Land Policy, 2016.
FIGURA 10 | Layouts e valores métricos para diferentes atributos de Luanda

Fonte: Lincoln Institute of Land Policy, 2016.
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Neste mesmo sentido, fez-se o uso do banco de dados produzidos pela cooperação
científica entre os parceiros da GEO Human Planet Initiative. Este banco que tem o objetivo de
apoiar uma nova avaliação dos assentamentos urbanos baseada em evidências da presença
humana no planeta e monitorar os objetivos de desenvolvimento sustentável da nova agenda
urbana; fornece abertamente, produtos acabados e categorizados para outras análises, de mais
de 10.000 centros urbanos - entre eles Luanda (FIGURA 11).

FIGURA 11 | Mapeamento da Presença Humana na Terra – 2016.

Fonte: Global Human Settlement, 2015.

Baseado na combinação de duas fontes de dados: população e áreas construídas o mapa
da presença humana permite a verificação do grau de urbanização de determinadas regiões e
assentamentos e áreas rurais de várias cidades ao redor do mundo. Em suma, o uso destes dois
bancos de dados permitiu análises, identificações, e correlações entre os processos urbanos,
com as representações humanas e territoriais, ao mesmo tempo que, confrontadas com a
discussão teórica da pesquisa, permitiu o enquadramento, no caso de Luanda, dos transportes
informais como parte desta construção e representação espacial.
Referente à questão da acessibilidade de Luanda foram utilizados dados
disponibilizados pelo Open Street Map, por meio de um banco de dados cooperativo, que
disponibiliza informações geoespaciais para uso livre. Para a aquisição destes dados foi
utilizado o software Quantum GIS, que necessita das coordenadas geográficas neste caso de
Luanda. No formato de shapefile, foi realizada a edição do produto obtido do OpenStreetMap,
gerando assim vetores de ruas.
A partir destes vetores no formato de linha, realizaram-se novas análises sobre Luanda
no que se refere ao percentual de intercessão de vias e acessibilidade, representadas por um
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mapa axial20 (FIGURA 12). O software UCL DepthMap21 é um recurso utilizado na análise
espacial e foi utilizado no estudo sobre Luanda. A partir da base de vetores adquiridos junto ao
OpenStreetMap no formato shapefile, adotou-se alguns procedimentos no intuito de aproveitar
esta base para o estudo em questão. A coleta de dados de diversa fontes, permitiu criar um
banco de dados e por meio do ArcGis confeccionar mapas representativos do território de
Luanda.

Ver Trigueiro e Gomes (2009), artigo intitulado “Por um centro antigo (re) animado: utilizando
geoprocessamento como recurso para planejar o sítio histórico da Ribeira, Natal, RN”, publicado nos anais do XIV
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil 25-30 abril 2009, INPE.
21
Segundo a Network Space Syntax, o UCL Depthmap é um aplicativo de código aberto para realizar a análise de
visibilidade dos sistemas arquitetônicos e urbanísticos.
20
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FIGURA 12 | Mapa axial de acessibilidade da malha viária da cidade de Luanda

Fonte: www.mapmakerdata.co.uk.data 2008. Elaboração do autor (2015).
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1.12 Análise de Referenciais e exemplos selecionados

O objetivo desta aplicação é analisar e compreender como espaços metropolitanos dos
países do sul global, com grande predominância de informalidade e precariedade urbana,
articulam a conformação socioespacial. Procura-se pelo mesmo viés do transporte informal,
analisar relações constitutivas dos processos urbanos e das estratégias das políticas urbanas face
a predominância da informalidade na produção do espaço. Seja por meio das lógicas naturais
do modelo de produção socioespacial baseado na informalidade, seja pela implementação de
infraestruturas de sistemas de circulação e transportes de massa, ou por meio de políticas
urbanas integradas.
A seleção destes exemplos está relacionada, não apenas com as similitudes múltiplas
que se podem encontrar entre estas realidades, mas nas nuances e adaptabilidade dos sistemas
informais em relação as políticas urbanas adotadas, como chaves para o desenvolvimento social
e urbano. Assim, embora se tenha analisado - principalmente a relação dos sistema e
infraestrutura de transporte em realidades como: Bogotá (Colômbia); Johanesburgo (África do
Sul); Nairóbi (Quênia), preferiu-se prestar uma certa atenção ao exemplo de Medellín
(Colômbia), por se entender que este espelha processos correlatos a respeito do impacto das
lógicas informais no espaço. Neste interim, urge lembrar também, que Medellín, assim como
Luanda, teve (embora de natureza diferente), a guerra e o crime como um dos fatores da sua
conformação urbana durante muitos anos. Colocando-a em um alto nível de improbabilidades
de mudanças urbanas.
A razão por que se lança o olhar crítico/analítico para a experiência de Medellín como
um exemplo do qual, podemos emprestar e nos servimos de suas abordagens, tem haver - mais
do que com o fato de ela ter sido considerada uma experiência de notoriedade mundial; com as
metodologias aplicadas na reinterpretação dos processos espaciais. Um planejamento baseado
na conjugação de interesses e esforços cooperativos em torno dos setores público, privado e da
sociedade civil, na medida em que compreenderam o valor de defender sua existência dentro
de um interesse comum. Ou seja, Medellín não se refugou de sua condição precária, de suas
desigualdades socioespaciais diante das logicas do planejamento e dos processos urbanos
contemporâneos (GOUVERNEUR, 2016).
Ao invés disso, Medellín compreendeu o anseio de melhorar a cidade que eles já tinham,
considerando suas potencialidades, em vez de simplesmente derrubá-la sob a égide de uma
“nova ordem” contemporânea global. A qual prima, quase que invariavelmente em declarar as
cidades periféricas como Luanda ou a Medellín do crime, como um fracasso a ser exumado
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(POCATERRA, 2016). Embora Medellín tenha ainda os seus próprios desafios a enfrentar neste
processo, ela provou que as cidades são, costumeiramente, vítimas não apenas da falta do
pensamento crítico, mas também da falta do pensamento criativo e inovador dos indivíduos e
instituições responsáveis pela sua transformação (POCATERRA, 2016).
É por esta razão que consideramos a experiência de Medellín, possivelmente o exemplo
que melhor corrobora para a concepção da ideia conceitual do que chamamos aqui de
planejamento híbrido. Principalmente pelo fato de não estar ligado apenas a abordagem da
construção de elementos físicos arquitetônicos como meros símbolos da modernidade e
privilégios do setor imobiliário, mas com o compromisso da transformação e integração
socioespacial, tendo como prioridade as áreas mais precárias.
A extração da lógica metodológica de Medellín para compreender outros contextos,
também trazem desafios diversos, dada as complexidades inerentes ao processo de urbanização
informal/periférica, que depende em muito, de cada realidade endógena;
a) Medellín é atualmente reconhecida a nível internacional, pelo seu sucesso com aquele
que vem sendo chamado de “urbanismo social” (GAMBLE; PUGA, 2017). Mas nem sempre
foi assim. Medellín já foi uma cidade governada por crime, tráfico de drogas e considerada a
cidade mais violenta do mundo (com exceção das zonas de guerra), nos últimos 20 anos do
século passado. No entanto chegou à lista das 10 principais cidades mais inovadoras do ponto
de vista das transformações urbanas (GOUVERNEUR, 2016; POCATERRA, 2016). Esta
posição está ligada ás decisões e estratégias políticas assumidas pelo governo, cujo objetivo era
claro: “melhorar as condições urbanas da cidade por meio de investimentos e intervenções,
dando prioridade aos setores mais pobres e problemáticos, sem perder a visão da urbe em seu
conjunto e aplicando as propostas ás características das diferentes localidades”
(GOUVERNEUR, 2016, p. 143). Esta é a declaração inicial de uma história de rápida
transformação, crescimento e inspiração da América Latina.
Logo, o ponto importante da experiência de Medellín se dá, em nossa compreensão,
devido a aplicação de políticas e estratégias urbanas aplicadas a partir de um plano claro com
uma lógica top down (de cima para baixo) mas que compreende e permite a participação social
e a conjugação de esforços entre instituições públicas e privadas (parceria público/privada).
Estes esforços permitiram então, no cenário pratico, a instalação e concentração de uma
combinação de bibliotecas modernas, sistemas de parques e espaços públicos diversos, museus,
sistema de transporte com veículos aéreos que conectam a cidade formal e informal entre outras
medidas educativas e sociais como forma de regenerar e conectar áreas marginalizadas
socialmente e espacialmente (GOUVERNEUR, 2016, GAMBLE; PUGA, 2017).
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Ou seja, na lógica aplicada em Medellín, as áreas precárias passaram a usufruir de
importantes e modernas infraestruturas sociais de alta qualidade do mesmo modo que a cidade
formal. Além disso, a cidade formal passou a integrar-se com as áreas antes precárias, uma vez
que estas áreas concentravam agora, serviços e espaços públicos do interesse de todos. O que
permitiu a integração socioespacial.
Outro aspecto a ser considerado nesta cidade, foi a concentração em planos de uso
diversificado que se formam em torno de intervenções na mobilidade urbana. Além disso, a
profusão de redes de infraestruturas de bicicleta passou a ligar várias cidades como por exemplo
Bogotá (CERVERO et al., 2009). Paralelamente a estas iniciativas nos últimos anos, o
desenvolvimento orientado ao transporte desenvolveu-se como uma ferramenta fundamental
para promover políticas eficientes de planejamento e a promoção de decisões políticas
eficientes para o uso da terra (GAMBLE; PUGA, 2017).
b) Bogotá, Colômbia - é uma cidade da América Latina em que cerca de 40% da área
de terra é ocupada por assentamentos informais. No entanto, verificou desde 1990, uma
mudança nas disparidades entre as áreas formais e informais com soluções inclusivas por meio
de infraestrutura urbana e de transportes - aqui, importa referir o caso do sistema Transmilenio,
(um sistema de transporte de massa tipo BRT), que teve grande impacto neste processo de
transformação, e no plano elaborado antes da implementação do sistema para modernizar e
atualizar o sistema de transporte existente (FERRO; BEHRENS; WILKINSON, 2013).
Além disso, estavam dentro da estratégia de transformação, a implementação de espaços
públicos e serviços comunitários que acompanhavam o sistema (GOUVERNEUR, 2016).
Ademais, para esta realidade, o contexto político foi um dos fatores cruciais que permitiu o
estabelecimento de condições de reformas das políticas urbanas, a partir da substituição do
sistema anterior, altamente centralizado, por um sistema mais democrático e participativo que
levou a mudanças socioespaciais (GOUVERNEUR, 2016). Além disso, no cenário urbano
propriamente dito, houve uma profusão de redes de infraestruturas de ciclovias e bicicletas, que
começou a ligar a cidade (CERVERO et al., 2009).
Esta infraestrutura passou a fazer parte do sistema de circulação e transporte de uma
forma que passou a mudar modos e lógicas da dinâmica socioespacial. Segundo Gamble e Puga
(2017), o desenvolvimento orientado ao transporte dentro destas iniciativas apresentou-se como
uma ferramenta fundamental e ideia predominante para o planejamento, por meio do qual foi
possível promover decisões políticas eficientes do uso da terra. Assim, Bogotá é marcada como
uma conjugação de esforços baseados no comportamento cívico e no transporte sustentável
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como base fundamental para promover a transformação do espaço e o desenvolvimento urbano
(GOVERNEUR, 2016).
c) Nairóbi, Quênia:
Nairóbi é como um espelho para Luanda. Segundo Kapila, Manundu e Lamba (1982) a
capital do Quênia, experimentou crescimento exponencial devido à migração rural - urbana, ao
mesmo tempo em que a infraestrutura urbana e de transporte não foi capaz de atender as
demandas da cidade e da região metropolitana. Cerca de 70% dos 1,3 milhão de passageiros da
capital usam o matatu (nome atribuído aos minibuses utilizados para os transportes informais e
equivalentes aos candongueiros) para o seu movimento diário (NOBLE, 2017). Dada a sua
predominância, tal como os candongueiros em Luanda, os matatus possuem lógicas e modos
de operação similar aos candongueiros de Luanda e são igualmente considerados um mal
necessário (FIGURA 13).

FIGURA 13 | Matatus em Nairóbi.

Fonte: Nobel (2017).

Nairóbi depara-se também com algumas ações governamentais no sentido de melhorar
o sistema de transporte e do desempenho da cidade com a implementação de sistemas modernos
de massa tal como os trens de passageiros e os famosos BRTs (Bus Rapid Transit). Foi
inaugurado recentemente em 2017 aquela que é considerada a maior obra de infraestrutura do
país desde a independência. Uma linha de trem construída e financiada pela China por cerca de
US $ 3,2 bilhões (BBC, 2017).
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Quanto ao planejamento, o processo está marcado por controvérsias e ações autoritárias
por parte do poder público que não abriu um campo claro de debate e participação social
(NOBEL, 2017). E tal como ocorre em Luanda, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Integrado de Nairóbi (NIUPLAN) omite qualquer menção aos transporte coletivos informais e
exime-os da participação na construção das políticas de planejamento urbano. O que contribui
para os constantes conflitos entre os agentes dos transportes informais e as tentativas
governamentais de implementação dos novos sistemas, uma vez que mais de 300.000
trabalhadores no Quênia dependem direta ou indiretamente deste setor (NOBEL, 2017).
Apesar deste contexto, há um fator relevante que vem ocorrendo em Nairóbi quanto ao
sistema de transportes informais que não está propriamente ligado diretamente com as ações
governamentais ou de Estado, mas sim com a ação da sociedade civil e a participação popular.
É o mapeamento das rotas dos matatus realizado em Nairóbi (FIGURA 14). Segundo a Digital
Matatus (2015), o projeto foi realizado por uma parceria entre universidades quenianas,
americanas e o setor de tecnologias de Nairóbi, que mediante a captura de dados de trânsito e o
desenvolvimento de aplicativos de roteamento móvel, se criou um mapa de trânsito para a
cidade a partir das rotas dos matatus. Estes dados e mapas são abertos e de livre uso para
participação da sociedade nas sugestões de melhorias do sistema. De acordo com a Digital
Matatus (2015), a cidade de Nairóbi reconheceu o mapa de trânsito como uma nova ferramenta
de planejamento para a cidade, e vem sendo usado atualmente para ajudar a orientar o BRT que
está sendo desenvolvido em Nairóbi.
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FIGURA 14 | Rotas dos transportes informais (matatu) em Nairóbi.

Fonte: Digital Matatus (2015).
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A cidade de Johanesburgo e a cidade do Cabo na África do Sul, entram nestas
referencias devido ao processo que vem ocorrendo, principalmente no que diz respeito a questão
da hibridação. Inspiradas pelas cidades latino-americanas, iniciaram um processo de
implementação de um sistema de transporte baseado no BRT, com a intenção primária de
substituir os transportes informais daquela realidade e assim, promover igualmente, a
transformação da cidade (SCHALEKAMP; BEHRENS, 2013). Tal processo converteu-se
rapidamente no foco de uma estratégia hibrida no qual, os milhares de operadores informais
teriam que formalizar seus negócios ou fundir-se com entidades operadoras novas ou existentes
para participar dos novos sistemas.
De acordo com Schalekamp e Behrens (2013) houve, no entanto (diferente de
Bogotá) uma ausência de planos de negócios acessíveis e propostas regulatórias em torno dos
quais o sistema informal poderia encontrar guarida das lógicas contratuais de modo a convencêlos a alterar seu atual modus operandi. Além disso, referem os autores, muitos grupos do setor
dos transportes informais mostraram resistência às redes e rotas planeadas alegando consultas
insuficientes.
A primeira reflexão que se tem a partir das colocações de Schalekamp e Behrens (2013)
é que a reforma dos transportes informais é um processo altamente específico ao contexto. Os
autores consideram que este é um aspecto tão importante, que pode impedir a transferência de
abordagens regulatórias e de integração, caso não se tenha em conta a adaptação das condições
locais. Segundo Ferro, Behrens e Wilkinson (2013), é necessária uma revisão do atual marco
regulatório nacional para permitir possíveis modificações no projeto que reconheçam a
hibridação do sistema.
A argumentação dos autores é que a regulamentação de estruturas que acomodam a
provável natureza híbrida do sistema de transporte público, apresenta maiores perspectivas de
sucesso do que estruturas que não o fazem. Além disso, colocam os autores que,
contextualmente, projetos de transformação de transporte público adequados e bem-sucedidos
não requerem necessariamente substituição de operadoras com destino parcial e que elas podem
ser integradas e complementadas com os serviços formais.

Conclusão

O capítulo apresentado faz parte do primeiro eixo da narrativa da pesquisa, que se
propõe a apresentação geral e a problematização do tema. Procurou-se nesta parte introdutória,
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apresentar os principais questionamentos e contextos gerais da pesquisa, relacionados ao
impacto da informalidade no processo de urbanização e metropolização contemporânea dos
países periférica do Sul Global. Adotou-se como objeto de estudo os transportes informais
(candongueiros) e como caso de estudo Luanda, capital de Angola. A pergunta central da
pesquisa focou em demonstrar, como os transportes informais (candongueiros), interferem no
processo de urbanização e e/reestruturam o espaço metropolitano de Luanda.
Dentro desta proposta, definiram-se então, além do objetivo geral, os objetivos
específicos norteados pelas seguintes questões: a) Como a informalidade (nas suas mais
diversas formas de representação), produziu categorias, modos e elementos que se constituíram
no modus operandis da produção socioespacial de Luanda; b) como o transporte informal
(candongueiros), estruturam o espaço urbano/metropolitano de Luanda e influenciam o
processo de expansão metropolitana; e c) como estes (os candongueiros) engendram uma lógica
de socioespacial híbrida a partir da combinação entre os modos de transporte formal/informal,
capaz de costurar um outro paradigma de planejamento e reestruturação metropolitano de
Luanda. Estas questões foram acompanhadas de uma série de hipóteses, que influenciaram na
composição da estrutura da pesquisa e auxiliaram na definição dos processos metodológicos.
Quanto aos processos metodológicos, optou-se por adotar a metodologia mista, por se
entender que esta, ao permitir o uso de diversas técnicas e procedimentos, bem como o uso do
conhecimento interdisciplinar, possibilita o estudo deste fenômeno urbano. Por ser bastante
complexa a questão da informalidade urbana nos países periféricos do Sul Global,
especificamente os transportes informais, deu-se bastante atenção a pesquisa empírica e
participativa que combinadas com a etnografia aplicada, permitiu gerar dados primários.
Ademais, recorreu-se aos dados secundários para complementar a pesquisa qualitativa e
quantitativa, e assim; gerar resultados que dirigiram uma análise mais profunda capaz de
responder as perguntas e a hipótese proposta. Mas para tal, fez-se um esforço de compreender
as questões colocadas por meio da abordagem teórico/conceitual, que foi uma parte
fundamental da pesquisa como um todo.
Observou-se, por meio do primeiro debate teórico, descritivo/explicativo, que os
processos de urbanização contemporânea das realidades periféricas do Sul Global, são guiados
pelas lógicas informais. E fazem parte, por outro lado, de uma matriz sistêmica complexa,
influenciada pelos processos históricos de urbanização, políticos, socioeconômicos e culturais
endógenos destas realidades. Verificou-se, que apesar deste fato debate-se nestes espaços com
a dialética da dualidade entre a formalidade/informalidade e organização/desorganização
socioespacial. Discursos engendrados pela racionalidade hegemônica global, que visa
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promover uma uniformidade no modo de pensar e produzir o espaço urbano/metropolitano
destas realidades, ancorados nos anseios pelos planos “maravilhosos e modernos” e na
organização e desenvolvimento urbano, econômico e inserção global.
O contexto apresentou que, tal racionalidade não coaduna com o cerne da organização
socioespacial de metrópoles periféricas como Luanda, cuja lógica de organização socioespacial
está na exclusão, desigualdades, informalidade, pobreza e precariedade urbana. Além de que;
tal argumento não reconhece, geralmente, as forças, elementos, lógicas, modos e categorias
endógenas que emergem do habitus sociocultural, que em essência, dão a lógica da
conformação urbano/metropolitana.
Sendo que, o desenvolvimento equilibrado de uma região metropolitana consiste na
distribuição dos elementos e fatores que impulsionam este processo, é necessário também, que
tais elementos socioespaciais impulsionadores do desenvolvimento, sejam acessíveis por meio
da mobilidade. Desta forma, os candongueiros, apresentam-se como objeto crucial, por serem
o elemento comum e predominante que conecta a RM em vários níveis, e escalas físico/sociais.
Além disso, a profunda compreensão das lógicas intrínsecas a este modo de produção
urbana, permite desconstruir o ambíguo discurso da dualidade entre formalidade/informalidade,
organização/desorganização; que nestas realidades, não se sustenta enquanto argumento teórico
e empírico da organização do espaço metropolitano. A apresentação dos candongueiros de
Luanda, como elemento estruturante e (re)estruturante do espaço urbano/metropolitano, não se
fundamenta apenas na predominância das lógicas informais das dinâmicas urbanas quotidianas,
mas na capacidade destas categorias e elementos construírem uma outra ordem que emerge do
habitus sociocultural.
Assim, e pelas complexidades e nuances que o fenômeno dos transportes informais
apresenta, optou-se por demonstrar a hipótese proposta por meio da metodologia mista - uma
metodologia que permite o uso de várias técnicas e procedimentos, para se chegar ao resultado
pretendido. O que nos possibilitou então, neste primeiro capítulo, apresentar uma estruturação
da tese que para os resultados preconizados, indicando todos os elementos chaves e
fundamentais que constam neste trabalho.
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CAPÍTULO II | ABORDAGEM TEÓRICA

Este capítulo é a fundamentação teórica dos principais assuntos abordados nesta
pesquisa. Procura-se, a partir dos distintos raciocínios e conceitos de autores selecionados,
construir uma compreensão orientada pela hipótese. De recordar que a premissa subjacente que
tem a região metropolitana de Luanda como foco, está baseada no tríplice argumento de que:
a) o processo de urbanização contemporânea das metrópoles periféricas é produzido pela
informalidade (ROY, 2005), nos seus mais diversos modos e formas de representação
socioespacial; b) por sua vez, este processo de urbanização informal, produziu categorias e
elementos de grande impacto que se constituíram, não apenas em sujeitos predominantes na
conformação e expansão urbana, mas também; em infraestrutura socioespacial (SIMONE,
2004), como é o caso dos candongueiros, que formam uma racionalidade socioespacial híbrida.
O que leva a pesquisa a propor como hipótese, que c) os candongueiros são então; o ponto de
partida para entender a vida urbana/metropolitana de Luanda; um meio de construção de um
novo pensamento/paradigma de planejamento e reestruturação urbano/metropolitana. Não
apenas de Luanda, mas também das metrópoles periféricas do Sul Global que se debatem com
a predominância da informalidade dos transportes.
A análise, compressão e evidenciação destes três argumentos constroem uma premissa
contributiva baseada na abordagem da hibridação. Não apenas como característica ora evidente
nesta realidade, lida a partir da combinação entre os sistemas de transporte formal/informal,
mas como um conceito teórico/metodológico para abordar o planejamento e a reestruturação
dos espaços metropolitanos contemporâneos do Sul Global.
Neste interim, abordam-se aqui os seguintes assuntos: 1) os processos informais da
produção do espaço urbano como um dos modos e práticas predominantes da urbanização
contemporânea do Sul Global; (2) processos de metropolização informal no Sul Global; 3) os
transportes informais como lógica de mobilidade intrínseca ao modus operandis da mobilidade
e modus vivendis urbano, responsável pelos processos de urbanização e metropolização, que
exercem grande influência nas dinâmicas urbanas, no uso e ocupação do solo e na vida
quotidiana das populações; e, finalmente (4) a hibridação - um “terceiro espaço” (BHABHA,
1990), resultante da combinação entre as duas lógicas de produção/estruturação em um mesmo
espaço, que dá lugar a uma terceira ordem que caracteriza o modus de vida e operandis da
metrópole.

73

Apresentação.

Interpretar as nuances que constituem o mosaico da informalidade na urbanização e
metropolização contemporânea periférica, buscando compreender os processos que estão na
origem deste que é considerado um modo de vida (SIMONE, 2004; BIRCH, 2017) é
compreender suas dinâmicas espaciais e interações socioculturais, econômicas e políticas. É
também, o ponto de partida para evidenciar como os transportes informais, enquanto parte deste
mosaico, estruturam o espaço urbano.
Os transportes informais de Luanda e de grande parte das metrópoles periféricas são a
materialização de uma matriz econômica, sociocultural e governativa, que motiva uma
conformação urbana peculiar. Conformação tal, que por outras leituras se entende muitas vezes
como produto da globalização e das transformações do capitalismo mundial contemporâneo
(PEREIRA in FERREIRA et all, 2015). Embora, sobre esta concepção e citando Gottdiener
(1997) que afirma ser impossível demonstrar claramente a ligação entre os estágios da evolução
capitalista com a conformação espacial, “seria redutor senão extremamente insuficiente
explicar as transformações da cidade contemporânea como sendo um produto apenas da
globalização” (PEREIRA in FERREIRA et all, 2015 p. 153).
Deste modo, discutir a conformação urbana das metrópoles contemporâneas que já não
se definem tão somente pelas lógicas dos processos de produção capitalista caracterizado pelo
fordismo, pós-fordismo e Toyotismo (PEREIRA in FERREIRA et all, 2015) se tornou o grande
desafio para os teóricos contemporâneos que se propõe a analisar os processos
urbano/metropolitanos dos países periféricos do Sul Global. Aqui vale lembrar de passagem,
que a informalidade urbana é um fenômeno muito anterior ao processo de globalização e sempre
esteve presente nos processos de urbanização em qualquer contexto (WIRTH, 1938; BIRCH,
2017).
Por um lado, com o desafio de se debater com as ideias e transformações do capitalismo
(neoliberal), e por outro, com o impacto deste sistema em espaços dominados pela
informalidade. Sobretudo nos países africanos, onde, diz Watson (2014), o planejamento
“Lecorbursiano”, como instrumento de ordenamento do território tem se mostrado altamente
ineficaz em alcançar as transformações e o desenvolvimento socioespaciais necessários para
estas realidades. Em fato, colocam vários autores, que este modelo de planejamento imposto as
realidades periféricas, mais tem falhado, do que acertado (ROY 2009; WATSON 2014;
PIETERSE, 2011; UN-HABITAT, 2014).
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O planejamento urbano contemporâneo aplicado nas metrópoles do Sul, sobretudo na
África, resvalam, no momento recente, com uma outra lógica de urbanismo imposto pelo
“fenômeno China”22 que pouco compreende ou se interessa pela necessidade de adaptar as
realidades endógenas e a participação efetiva das categorias peculiares do espaço, como ponto
crucial para o planejamento e a reestruturação urbana. Por outro lado, Simone (2004), apresenta
que, o quadro de insucesso da reorganização urbana das cidades da África, revela o choque
entre a realidade vivida e as “fantasias” ocidentais (e agora também asiáticas e orientais - como
Dubai), de planejamento e desenvolvimento urbano.
Sem excluir como novo fenômeno urbano dos países africanos, a empreitada do
predomínio do urbanismo chinês na África contemporânea (WATSON, 2014; CAIN, 2013,
CORKIN, 2013), tem-se que, tanto estes (do urbanismo Chinês), quanto aqueles (ocidentais muito mais ligados ao urbanismo colonial), tem uma visão das cidades periféricas do sul global
como fontes de “modernidade” e planejamento urbano, mas também como um campo colonial
(SIMONE, 2004; MATTAR; MARTINS, 2015). Assim, estas visões e modos de pensar os
processos espaciais atreladas as grandes forças coorporativas dentro de articulações políticas
muitas vezes controversas, criam-se os sujeitos de poder que determinam e influenciam as
lógicas da conformação da paisagem urbana, muitas vezes confusa em suas identidades.
No entanto, nestas realidades, esta configuração também passa a ter uma racionalidade
múltipla/combinada, dominada pelas complexidades socioculturais físicas e subjetivas baseada
no habitus que domina as relações espaciais e econômicas, políticas e sobretudo das dinâmicas
informais.

Daí

a

complexidade

do

estudo

e

compreensão

destes

processos

urbano/metropolitanos da contemporaneidade.

2.1 Compreendendo a informalidade da metrópole periférica

É comum, e muitas vezes necessário, ter que se recorrer aos padrões convencionais
externos como por exemplo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e instituições afins,
como único parâmetro para a caracterização e leitura do fenômeno da informalidade. Pois,
mesmo as tentativas acadêmicas de conceituar este fenômeno, ainda são carregadas de

Chamo de “Fenômeno China”, as ações e esforços que esta vem empenhando em grande parte do continente
africano e não só, na implementação de múltiplas infraestruturas urbanas como a construção de cidades de raiz e
outras grandes infraestruturas de desenvolvimento urbano e econômico. Ações que veem causando um grande
impacto e mudanças socioespaciais em tais realidades. Principalmente na área do urbanismo, da engenharia de
infraestruturas como a área de mobilidade urbana como é por exemplo o caso de Luanda (WATSON, 2014; CAIN,
2014, CORKIN, 2013; OLIVEIRA, 2015; ROCHA, 2017).
22
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divergências. Isto se dá, por um lado devido a carência de clareza de marcos regulatórios/legais
das realidades que se debatem com o fenômeno, e por outro lado; pelas complexidades da
versatilidade do próprio fenômeno que pode ter diferentes interpretações em distintas
realidades.
Apesar dos marcos internacionais, existe o elemento sociocultural e os contextos
econômicos e institucionais que exercem uma grande influência na compreensão da
informalidade. Ou seja; o que é considerada uma prática informal na cidade de São Paulo,
Brasil, pode não ter o mesmo impacto perceptivo no mosaico social de Luanda, Angola. Cujo
contexto da produção socioespacial é influída em grande parte pela força do habitus
(BOURDIEU, 1989), constituído ao longo do seu processo histórico de urbanização.
De acordo com Bourdieu (1989), o habitus é uma forma de disposição determinada pela
prática de grupo ou classe. É a interiorização de estruturas objetivas de suas condições de classe
ou de grupo social que, gera estratégias, respostas ou proposições objetivas ou subjetivas para
a resolução de problemas oriundos da própria reprodução social. Esta visão ajuda-nos a
enquadrar os candongueiros e suas atividades correlatas em uma estrutura de análise clara. Seja
quanto ao entendimento deste fenômeno como grupo social e modus operandis que emerge do
próprio espaço ou como categoria que se configura como uma infraestrutura social urbana
(SIMONE, 2004) que tem a capacidade de produzir suas inter-relações comunitárias e
socioeconômicas. Mas também, de impactar e impulsionar o desenvolvimento físico do
território a partir de uma infraestrutura de trânsito (informal) como local de expressão
democrática de seus modus habituais.
Para Simone (2004) as infraestruturas sociais representam um estado de alta
urbanização, que são capazes de facilitar o cruzamento de socialidades entre os espaços de
operação econômica e cultural. A autora mostra como pressupostos particulares e paradigmas
de desenvolvimento têm tentado moldar as cidades africanas e como elas são resistidas pelas
práticas cotidianas dos habitantes urbanos na África. O impulso do argumento de Simone (Op,
Cit.) nos conecta, tanto às lógicas que constroem o modus operandis, como a força implícita na
predominância do sistema de transporte informal em relação aos modos formais. A autora
apresenta que, as cidades africanas sobrevivem, apesar de não ser por seus planos urbanísticos
e de desenvolvimento. E neste sentido, argumenta a autora, talvez devessem ser entendidas
como exemplos vitoriosos de resistência: resistência às fantasias urbanas impostas pelo
Ocidente e seus planos desejados (SIMONE, 2004).
A urbanização "normativa" prescrita pelos planos urbanos e de desenvolvimento nas
cidades africanas não/ ou pouco reconhece os recursos complexos das pessoas para a vida
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urbana sustentável. Estes recursos complexos das pessoas é o que Simone (2004) chamou de
infraestrutura social ou: "pessoas como infraestrutura"
Ao interpretar a informalidade das realidades periféricas como Luanda, apenas sobre o
ponto de vista do discurso tradicional acostumado a apontar apenas as práticas do capitalismo
global e os processos da própria globalização, corre-se o risco de desconsiderar os aspectos
socioculturais endógenos que em essência, influenciam ou determinam a percepção deste
fenômeno dentro de sua própria ordem e lógicas de organização. Pois, são estas lógicas que
fazem grande parte dos espaços periféricos do Sul como Luanda, terem uma ordem
político/econômica incongruente (ROCHA, 2010).
Segundo Bresser-Pereira (2004) os desequilíbrios econômicos, sociais e espaciais, que
corroboram para a precariedade e a informalidade do espaço urbano são próprios dos países da
periferia do capital, devido aos problemas estruturais e de dependência econômica aos países
centrais. No entanto, estes problemas estruturais a que se refere o autor (Op. Cit.) são resultantes
da incompreensão e consideração dos fatores socioculturais que estão no cerne destas
sociedades (BHABHA, 1990) que, ao adotarem, ou lhes serem impostos, modelos
político/econômicos de outras ordens, acabam na verdade desestruturando a capacidade de
entender seus próprios habitus (BOURDIEU, 1989) como fundamentais pontos de partida para
sua organização socioespacial.
Desta forma, tem-se nestes espaços que; ao mesmo tempo que se privilegiam as ideias
sociais e socialistas como fundamento para o desenvolvimento ou apenas a manutenção do
poder governativo do Estado, verificam-se, por outro lado, o agravamento da precariedade e
dos desequilíbrios do território como resultados direto das lógicas patrimonialistas e
paternalistas responsáveis pela corrupção sistêmica (OLIVEIRA, 2015; ROCHA, 2010). Um
sistema que, incoerentemente, adapta o fator econômico às necessidades do capitalismo
neoliberal acolhido pela necessidade, ou pela cobiça do crescimento e prosperidade, que apenas
produz uma utopia de desenvolvimento marcada pela instabilidade e desigualdades
socioeconômica e exclusão socioespaciais.
Tem sido das práxis dos desenvolvedores de políticas urbanas e até de vários teóricos,
relacionar a configuração urbana precária e “espontânea” (espacialização considerada não
planejada), com os serviços e atividades socioeconômicas informais de subsistência, que se
realizam à margem das regulamentações e que dão um senso de desordem e falta de
planejamento. No entanto, tais considerações e classificações, por si só, já se configuram em
uma contradição, tendo em vista que toda “desordem” é na verdade a expressão de uma outra
ordem para a qual a “desordem” não convém (FRANCO, 2017). E todo “não planejamento” é
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também um planejamento, na medida em que as crises urbanas contemporânea das metrópoles
periféricas do sul global são, na sua generalidade, uma resultante das políticas de planejamento
segregacionista e excludentes (MARICATO, 1995). Ou seja, os espaços “não planejados”, são
a reprodução de uma racionalidade de planejamento.
Convém-nos de antemão colocar que, a espacialização precária e informal é produto das
relações e lógicas de múltiplos fatores, atores e processos dentro da tarefa de
exploração/produção, administração e apropriação do território. Dentro deste raciocínio,
permite-se cogitar algumas indagações que obrigam a expansão desta análise no sentido de
compreender como então, se caracteriza, se origina e se adapta a informalidade em espaços
metropolitanos dos países do Sul Global, e como tal informalidade se constitui na matriz
produtiva de elementos e categorias físicas e subjetivas (como os transportes informais,
candongueiros), que dão a racionalidade do espaço urbano de cidades como Luanda, mas
também, apresenta-se como o ponto de partida para a releitura dos processos de urbanização
contemporânea destes contextos.

2.2 Caracterização da informalidade

O mundo contemporâneo do século XXI tem sido marcado por complexidades,
indefinições e novas dinâmicas que desafiam cada vez mais as compreensões dos fenômenos
urbanos. Tais complexidades sugerem a reconstrução conceitual de vários modos, fenômenos,
categorias e elementos socioespaciais, em contextos que se confrontam com um acelerado
processo de urbanização diante das nuances da globalização e da influência da expansão do
meio técnico informacional (SANTOS, 1996; AMARAL, 2005). Além dos acontecimentos
globais que estão a reconfigurar a geopolítica mundial com a ascensão de novos atores e a
retração de muitos dos principais e tradicionais agentes da arena mundial, registra-se também,
uma volatilidade da economia global que afeta, sem dúvida, os mercados internos e de trabalho
formal que, por sua vez, reconfiguram, de um modo muito peculiar, os países periféricos. Esta
situação, torna a definição e/ou conceituação da informalidade ainda mais complexa.
Um dos parâmetros para a definição de uma atividade como sendo formal ou informal
é o respaldo desta em leis e regulamentos institucionalizados, que têm a função de parametrizar,
nortear e classificar o exercício das dinâmicas e atividades socioeconômicas e urbanas. Porém,
em muitos países do sul global (como é o caso de Angola) a ausência destes instrumentos são
um fator recorrente. E muitas vezes quando existem, ou são arcaicos, ou não atendem as
necessidades reais do contexto atual (DOMINGOS, 2012). É o que, segundo o autor (Op, Cit.)

78

acontece no caso dos transportes de Luanda em que, além da falta de regulamentações claras,
algumas leis estão completamente ultrapassadas e não atendem as necessidades atuais, dando
margens para a efetivação de regras informais. O que compromete, em tese, aquilo que no
marco global, representa os direitos gerais dos cidadãos para o bem-estar social e urbano.
No entanto, é preciso atentar-se, por outro lado, para o fato de que de acordo com
Thompson (1998) a existência de leis e regras, nem sempre indicam a presença da justiça, ou
mesmo do bem estar social. Pelas dinâmicas e processos de produção do espaço metropolitano
no Sul Global, percebe-se que, o conceito de justiça e lei, nem sempre convergem para o bem
social (ORRE, 2012; SOTO, 1987) ou a ausência da informalidade. Realidades onde, não
poucas vezes, a justiça e as leis ficam reféns das tramas do poder; seja político, ou do capital.
Com estas colocações, apresenta-se então um cenário de compreensão e conceituação da
informalidade cada vez mais dúbia. Uma vez que o entendimento da realidade urbana
contemporânea tem ficado, muitas das vezes, refém de um debate dualista que se abstrai, quase
que invariavelmente do aprofundamento e consideração das condições peculiares e
socioculturais endógenas (BHABHA, 1990).
Não se deseja, com esta discussão, explorar ou mensurar todos os aspectos e elementos
que envolvem a questão da informalidade na sua mais vasta complexidade e vertentes. Buscase apenas, sobre o ponto de vista social e urbano, construir uma base teórica essencial para a
compreensão dos elementos, modos e categorias que advém desta forma de produção espacial.
Pelo tanto que se produziu até aqui, pode-se, em princípio, considerar que a informalidade na
sua generalidade é um fenômeno socioeconômico e político-governativo resultante do
empreendimento das atividades que se dão às margens da regulação institucional num contexto
universal (SILVA, 2002; SOTO, 1987; LLOSA, 1986; AMARAL, 2005; ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL..., 2006). Mas também, faz parte da racionalidade e habitus sociocultural
(BOURDIEU, 1989; BHABHA, 1990) conexa aos processos históricos da produção do espaço
urbano de muitas metrópoles periféricas do sul global.
Ao abordarmos dessa maneira, e tendo em conta principalmente as discussões trazidas
por Bourdieu (1989), Bhabha (1990) e Simone (2004) a respeito de seus entendimentos do
habitus, e das relações culturais e sociais é possível então, compreender a ação, presença,
evolução e relações socioespaciais dos candongueiros na produção e estruturação da região
metropolitana de Luanda enquanto um dos elementos da informalidade de grande impacto na
estruturação e reestruturação urbano/metropolitana. No entanto, ainda urge a necessidade de
saber, como se definem, conceituam, e caracterizam a informalidade e como estes conceitos
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conversam entre si e a realidade físico/subjetiva da dimensão socioespacial dessas realidades
metropolitanas.
Nosso recorte começa em analisar as disposições conceituais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) – órgão das Nações Unidas (NU) responsável pelo estudo e
regulação das políticas globais do trabalho e que a partir de 1972 vem se debruçando mais
energicamente sobre o assunto. Esta organização, tem sido responsável por acolher e
estabelecer os critérios para estruturação das principais diretrizes metodológicas e conceituais
da informalidade. E ao tentar identificar as origens do fenômeno expôs que; a informalidade é
principalmente uma questão de governança, das políticas e modelos macroeconômicos
adotados pelo Poder Público de cada país (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL..., 2006). Na
ocasião, esta colocação não satisfez o debate conceitual que no nível internacional foi
acompanhado de diversas discordâncias e conflitos metodológicos e ideológicos (AMARAL,
2005). No entanto, a OIT buscou aprimorar e apresentar um conceito um tanto conciliador ao
considerar que; as “atividades informais são aquelas que operam geralmente em escala reduzida
e com relações de trabalho baseadas no emprego ocasional, tais como parentesco, relações
pessoais e sociais, mais do que com acordos contratuais com garantias” (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL..., 2006, p. 25).

Lopes (2004, p. 2) ao estudar as atividades econômicas baseada nos transportes informais
de Luanda, Angola, afirmou que a “informalidade é o conjunto de atividades e práticas
econômicas legais realizadas por agentes econômicos total ou parcialmente ilegais”. E
apresentou os termos: Business, esquemas, processos, muamba, candonga ou movimento,
conforme as gírias luandenses, como sinônimos ou expressões correlatas a informalidade.
Segundo o autor, a questão não está no exercício das atividades e serviços socioeconômicos,
mas na ausência de leis, regulamentações e políticas que cooperem para a inserção social no
sistema produtivo e no acesso a cidade.
Por outro lado, Amaral (2005) apresenta a caracterização das atividades do setor informal
como sendo espontâneas, tradicional, não estruturado, transitório, paralelo, inferior e marginal.
Soto (1987) classificou a informalidade como economia subterrânea, invisível, clandestina,
oculta ou informal dada a invisibilidade fiscal perante os olhos do Estado. O autor apresenta
que a informalidade é um fenômeno socioeconômico estrutural. Geralmente se intensifica, ou
pela fragilidade do setor formal que se apresenta incapaz de responder as demandas sociais e
econômicas, ou pelas ações dos próprios formais ao não respeitarem leis que regem as relações
da apropriação do espaço, e procuram “combinações que substituam essas normas por
prerrogativas de classe, corrupção ou acordos para seu próprio benefício” (SOTO, 1987 p. 70).
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Segundo as percepções que se obteve in lócus e que emergem do ambiente sociocultural,
encontraram-se os seguintes termos segundo as gírias luandenses: Chambeta, biolo, bisno
(Business), zunga, esquemas, falida, processos, cobele, muamba, candonga, movimento.
Expressões do quotidiano que caracterizam as atividades, serviços e relações informais.
Pode-se dizer que a informalidade são mecanismos, formas e caminhos que as pessoas
encontram para superar, contrapor, contornar necessidades não supridas ou para paliar a
incapacidade de cumprir certas leis do sistema formal à margem da intervenção institucional.
Ou ainda, quando se olha para a fusão de característica híbrida implícita neste sistema, pode-se
considerar a informalidade como sendo; uma maneira “conciliada” de viver e de operar no
espaço urbano, por meio da combinação entre forças, modos, elementos e categorias reguladas
e não reguladas.
Apesar do esforço altamente pulverizado entre o mundo acadêmico, institucional e
governamental para conceituar a informalidade, o fato é que, cada uma das classificações, gera
também indagações a respeito do que se pode considerar informal e sobre qual lógica teóricoconceitual e ideológica se aplicam tais categorizações. De toda forma, é importante enfatizar
que a informalidade socioespacial não é um fenômeno exclusivo da economia e das relações de
trabalho como expõe Antunes e Druck (2015) mas da produção sócio espacial como um todo,
seja da conformação da cidade que se dá por complexos processos e pelas ações de diferentes
atores, seja das relações socioculturais, políticas e técnico-científicas. Ou seja, faz parte do
modelo social de trabalho, mas também da organização espacial que não estão incluídas nas
abordagens das políticas formais e de Estado.
Por outro lado, como colocado por Gouverneur (2016) a própria informalidade tem sido
alvo de muitos preconceitos e um crescente estigma, mesmo nas realidades onde ela é
predominante. É sobre este fator, que De Soto busca se enquadrar como força teórica que
empreende quase que uma cruzada na tentativa de “superar” tais preconceitos ao estudar a
informalidade na realidade peruana. Tanto para Soto (1987) quanto para Gouverneur (2016)
este preconceito é percebido na raiz de grande parte do pensamento teórico que segundo
Cacciamali (2017) está voltado estritamente às grandes abstrações, no argumento de que o
estudo de situações particulares é incompatível com qualquer espécie de generalização.
Alguns autores caracterizam a informalidade como sendo uma problemática estrutural
dos países em desenvolvimento (aqui entendido por periféricos do sul global) e principalmente
relacionada com o nível de integração ou desintegração dos trabalhadores na máquina formal
(DRUCK; OLIVEIRA, 2008; SANCHEZ, 2012). Porém, salvo as devidas proporções e os
distanciamentos históricos, o entendimento deste fenômeno é decorrente da experiência que os
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países centrais tiveram com a informalidade ao longo de suas construções sociais. Momento
em que, segundo Silva (2002) o tema passa a ganhar notoriedade com a eclosão dos efeitos
negativos da implementação e expansão do sistema fordista como modo de produção em massa.
O que originou uma histórica exclusão dos trabalhadores do sistema formal (Op. Cit.). A autora
aponta ainda que, o fato de os países centrais terem experimentado (e ainda experimentarem
em outros níveis e formas) a ocorrência da informalidade, motivou novos olhares e formulações
de outras expressões conceituais. Assim, pode se encontrar neste universo, expressões como:
“flexibilização”, “desregulação” e “clandestinidade” (SILVA, 2002, p. 100) para se referir as
atividades informais destes contextos.
De outro lado, como já referido, a maneira como se analisa e escreve sobre a
informalidade do espaço nos países em desenvolvimento ou do Sul Global, são quase sempre
carregadas de um certo grau de estigma e, portanto, desconsideração de seus processos
peculiares. Foca-se apenas e constantemente na precariedade urbana e na pobreza como
atributos próprios da informalidade. De fato, como expõem Davis (2006) os países em
desenvolvimento ou periféricos do Sul Global revelam um nível maior de precariedade e
pobreza socioespacial. Porém, esta análise levanta um debate dialético a respeito da relação
entre informalidade e pobreza. Segundo Cacciamali (1983; 2000) configura-se uma aposta
arriscada qualificar a informalidade por si só como sinônimo de pobreza, embora possa esta,
ser resultado inerente. Afinal, o empreendimento de atividades econômicas a margem da lei,
não está restrito as classes desfavorecidas ou pobres.
Como se pode verificar no caso de Luanda a respeito dos candongueiros, o exercício
deste modelo está ligado, dentre outros aspectos (dentre eles a pobreza) ao carácter lucrativo
(acumulativo) que por sua vez, proporciona uma certa ascensão social23. Não apenas das
camadas mais pobres, mas de atores que se valem da invisibilidade fiscal que esta permite, para
engendrar seus anseios (SOTO, 1987). Por outro lado, compreende-se que a informalidade
permite, para o caso de populações urbanas mais desfavorecidas, o mínimo acesso possível às
oportunidades de sobrevivência, ainda que precárias. Sem as quais, a população ficaria mais a
margem das possibilidades socioeconômicas da metrópole, além do que já é.
O mínimo acesso possível das populações desfavorecidas e excluídas das possibilidades
socioeconômicas urbanas são, no caso de Luanda, supridas pelos candongueiros e outros modos
informais mais baratos (LOPES, 2011). Segundo a Key Research (2014) mais de 89 % da
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Observar o capítulo IV que destrincha com detalhes a atividade acumulativa dos candongueiros.
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população luandense utilizava os candongueiros para seus deslocamentos. Em nosso estudo de
campo, dentro das entrevistas realizadas em 2016 e 2018, obteve-se que, 54,5% dos
entrevistados utilizavam os candongueiros como meio de transporte quotidiano, contra os
27,3% que utilizavam os ônibus formais. Segundo o GPL (LUANDA, 2014, p. 100) “a frota de
autocarros urbanos - formais |grifo meu|, corresponde apenas a 10% das necessidades atuais de
Luanda”. Salvo uma grande massa de população de baixa renda que ainda faz seus
deslocamentos a pé, por falta de condições financeiras (LOPES, 2011) tem-se,
inequivocamente, que para esta região metropolitana, os candongueiros apresentam-se como a
indiscutível infraestrutura (formal, informal ou semiformal) responsável pela realização da
função urbana de mobilidade e conformação socioespacial. Não obstante os estigmas e
preconceitos inerentes a esta categoria e atividade.

2.3 Origens da informalidade do espaço periférico do sul global

Pelos entendimentos que se produziram até aqui, pode-se afirmar que o amplo estudo
da informalidade, nas suas mais diversas perspectivas ainda apresentam muitas incompreensões
e desencontros. Tanto conceituais, como de racionalidades nos mais diversos contextos. Por
outro lado, existe um universo de pesquisas sendo desenvolvido ao redor do mundo dedicadas
ao estudo da informalidade, atualmente mais voltados para as realidades não desenvolvidas. E
por considerarem estas, as mais predominantemente afetadas pelo fenômeno (SILVA, 2002), o
que permite ao debate outras perspectivas e amplitudes perceptivas, principalmente no que
tange aos processos de produção e organização do espaço urbano das metrópoles
contemporâneas dos países do Sul Global.
Embora muitos destes estudos tentam buscar e compreender caminhos concretos que
possibilitem a implementação de políticas públicas capazes de responder conscientemente, aos
grandes desafios apresentados por essa realidade, em fato e comparado as complexidades que
envolvem a questão, muito ainda falta para se compreender este fenômeno tão difuso. Em
Luanda, autores como: Ilídio do Amaral, Carlos Manuel Lopes, Alves da Rocha, João
Lukombo, Alan Cain, Chloé Buire, Bob Van der Winden, Watson entre outros, são alguns dos
nomes que tem se dedicado a esta temática. Mas por ser de uma dimensão global, procuraremos
compreender as origens deste fenômeno, a partir de uma discussão igualmente global.
De acordo com Santos (2000) e Harvey (2006) o tipo de relações econômicas, sociais
e espaciais baseadas na informalidade e traduzida na precariedade urbana dos países periféricos,
são frutos das perversidades do capitalismo global e suas lógicas de exploração dos territórios.
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De acordo com estas interpretações, o capitalismo, ou a maneira como este se incide e se
relaciona com os padrões sociais e instituições reguladoras, passa a ser o cerne da questão.
Porém, Cacciamali (1983; 2000) junta-se de certa forma a esta visão ao considerar que a
informalidade do espaço urbano é resultante das lacunas deixadas pelo capitalismo
contemporâneo. Mas para o autor, este sistema (capitalista) em suas diversas formas de
permeação, produz uma “desordem” útil, sob o ponto de vista das possibilidades
proporcionadas pelas complexas relações inter-classes dos circuitos da economia urbana
(SANTOS, 2004). De alguma forma, esta interpretação nos possibilita uma margem que não
permite navegar pelo simplismo ou redução da complexidade que a discussão envolve. Porém,
fica claro que as condições e modelos socioeconômicas estão intimamente ligadas a produção
do espaço e ao retrato da paisagem urbana.
Neste ponto, em que se relaciona a economia urbana com a produção do espaço,
conflagra-se um olhar para o processo da divisão técnica e social do trabalho, como um dos
fatores medulares da informalidade, desde a sua génese enquanto fenômeno socioespacial tal
como colocado por Davis (2006, p. 178): “parte do proletário informal, na verdade, é uma força
de trabalho invisível para a economia formal, e numerosos estudos já apontam como as redes
de terceirização da Wal-Mart e de outras megaempresas penetram profundamente na miséria
das colônias e dos chawls”24.
Nos países periféricos, de modo abrangente, a divisão técnica e social do trabalho é
caracterizada por um processo tardio, descontínuo, dependente e precarizado. Uma condição
que afeta diretamente os processos de urbanização (DAVIS, 2006; ANTUNES; DRUCK,
2015). Para os autores, a produção do espaço urbano informal está relacionada com a
flexibilização e precarização do trabalho imposta pelo modelo capitalista contemporâneo, que
se reflete nas relações da produção urbana caracterizada por ambiguidades. Segundo Davis
(2006, p. 179) “a maior parte dos favelados urbanos e trabalhadores está, radical e
verdadeiramente, sem abrigo na economia internacional contemporânea.
Davis apresenta que, “o crescimento da informalidade é uma explosão do desemprego
“ativo” (Op, p. 179). Esta é, no entanto, uma compreensão que nos remete a realidade dos
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O chawl (de Marathi uma das línguas faladas na índia), é um nome para um tipo de edifício residencial
encontrado na parte norte da Índia. Normalmente, as unidades habitacionais em chawls são aproveitadas por
famílias de classe trabalhadora relativamente pobres, mas bem empregadas. Os chawls foram construídos em
abundância durante o início dos anos 1900, nas áreas de fábricas têxteis de Mumbai e, na verdade, é assim que
eles se originaram, para fornecer moradias econômicas aos trabalhadores de moinhos em Mumbai. Mais tarde,
foram construídos por emigrantes operários que também trabalhavam em outras indústrias manufatureiras. Esse
tipo de moradia não é mais construído, mas as estruturas remanescentes ainda estão em demanda por causa de seus
aluguéis relativamente acessíveis. Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Chawl. Consultado em 17/ jan/2019.
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candongueiros de Luanda onde, a maioria dos atores envolvidos faz parte de um grande número
- de maioria jovens com idades compreendidas entre 15 - 20 anos (para os cobradores) e 25 30 anos (para os motoristas) de desempregados ou de renegados pelo modelo econômico e de
produção do espaço urbano (LOPES, 2011) que no caso de Luanda, e de muitas metrópoles
africanas se transformaram em grandes massas poderosas sob diversos pontos de vista (seja
político, econômico, cultural, comunitário etc.), que impactam na estruturação e funções
urbanas tal como coloca Goodfellow (2017):

Em toda a África, a organização dos serviços de transporte é igualmente política e
igualmente reveladora, quando vista a longo prazo. Muitos países africanos
experimentaram o desinvestimento nos transportes públicos, juntamente com a
desregulamentação generalizada a partir dos anos 80, alimentando o crescimento de
serviços informais na forma de mini-táxis, tuk-tuks e mototaxis. No entanto, sob a
aparente similaridade das formas de transporte urbano em todo o continente
encontram-se diferenças significativas na organização, que ecoam tendências políticas
mais amplas, além de terem impactos importantes sobre o funcionamento das
cidades25

Em geral, nas realidades periféricas do Sul Global o desenvolvimento do território e a
estruturação socioespacial é sempre marcada pela ação de modelos que são constantemente
impostos pelo grande capital, ou importados pelos próprios países periféricos dentro de suas
ansiedades pelo desenvolvimento. No entanto, para estes Estados, o desafio está, em se
coadunar com estes modelos, uma vez que tais realidades são dotadas de grandes
incongruências e complexidades políticas econômicas e sociais. Oppenheimer e Raposo (2007)
consideram que a importação de modelos dentro de sistemas políticos controversos, instáveis e
dotados de várias incongruências estruturais, como é o caso das metrópoles africanas como
Luanda e Moçambique, contribui para a desestruturação, dependência econômica, agrava a
pobreza e aumenta a informalidade.

(...) em contextos de pobreza generalizada, como é o caso de Luanda e Maputo, a
adoção de programas de liberalização económica, alicerçada numa redução acentuada
da capacidade de intervenção socioeconômica do Estado, não conduz ao
desenvolvimento nem promove a melhoria das condições de vida das populações.
(OPPENHEIMER; RAPOSO, 2007, p. 67).

De acordo com os autores, a informalidade é também um produto da lógica econômica
liberal que constantemente tenta-se aplicar nestes contextos periféricos, onde o aparelho

Goodfellow, Tom em: “What do informal transport associations tell us about political trajectories in Africa?”
Disponível em: https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/informal-transport-associations-tell-uspolitical-trajectories-africa/.
25
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institucional governativo é muitas vezes cooptado pelas forças das grandes corporações
empresarias ou interesses particulares (OPPENHEIMER; RAPOSO, 2007; ANTUNES;
DRUCK, 2015; MARICATO, 2000) diante da precária condição de vida das populações ligada
à esta lógica capitalista da exploração e apropriação do território, que Marx (1985), chamou de
“acumulação primitiva”. Uma lógica que é, atual e controversamente muito evidenciada nas
políticas e relações econômicas dos países periféricos como Angola (ROCHA, 2014).
Porém, os fatores argumentados pelos autores da liberação econômica como causa da
informalidade, não são um apanágio da economia liberal. Em fato, muitas realidades periféricas
vêm experimentando durante muito tempo um sistema político/governativo centralizado, mas
com lógicas econômicas liberais (OLIVEIRA, 2015). Segundo Soto (1987), Oliveira (2015) e
Rocha (2017) a característica estrutural governativa baseada na alta burocracia, corrupção,
centralização do poder em personalidades em vez das instituições, são fatores que se constituem
em condições propicias para a exclusão socioespacial e o consequente fortalecimento das
atividades e serviços informais. Ou seja; é preciso considerar também, as volatilidades ou
instabilidades do contexto global a volta das transitoriedades dos países centrais e periféricos,
que corroboram, na atual conjuntura, para o aumento das desigualdades sociais que resultam na
informalidade (MARICATO, 1995; SILVA, 2002; AMARAL, 2005).
Ademais, verifica-se que a acumulação primitiva aqui referida pode ser encontrada em
qualquer sistema econômico. Neste interregno, é preciso então aprofundar a análise relativa as
controvérsias político/governativas como um aspecto endossante para o estabelecimento e
proliferação da informalidade. Mas também, considerar os aspectos socioculturais que
acompanham os processos históricos que corroboram, por outro lado, para estas racionalidades
e relações políticas e socioeconômicas marcadas por um modus operandis baseado nos
privilégios paternalistas, nepotismo e corrupção, que permeiam as estruturas destes Estados
(RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2010; OLIVEIRA, 2015).
Tanto a postura de se refugiar no argumento da guerra (no caso de Luanda), para explicar
a involução da condição socioeconômica e do espaço metropolitano; tanto a responsabilização
trivial da informalidade aos sistemas de produção ou econômicos, em tese, não respondem
integralmente todas as complexidades envolvidas neste fenômeno. Pois, é preciso considerar
por outro lado que, o processo de urbanização periférica e informal que ocorre em muitas
metrópoles do sul global é, de acordo com Caldeira (2017) muito difusa, independentemente
de seus processos históricos e especificidades políticas.
É sobretudo, o caso dos transportes informais de Luanda - os candongueiros, um sistema
originado nas dinâmicas do processo histórico de urbanização, mas ancorado pelo habitus
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sociocultural que estabelece relações típicas de interajuda interpessoais entre os indivíduos
(BOURDIEU, 1989; SIMONE, 2004). Por outro lado, por sua condição “marginal” nas
compreensões das definições da informalidade, estas atividades que são muitas vezes
caracterizadas como invisíveis (SOTO, 1987) mas que desempenham uma função
completamente visível que é o de facilitar a mobilidade urbana, tem se transformado também
em uma fábrica de máfias (GOODFELLOW, 2017) e de um negócios lucrativos que tomou
força e as rédeas do sistema de circulação e transportes da metrópole, sobre a complacência do
poder público. Não porque não existissem soluções ou condições para melhorar ou reverter esta
lógica de mobilidade e produção socioespacial, mas porque apresentaram-se, durante muito
tempo, convenientes ao sistema administrativo/governativo que primou por um modelo de
acumulação primitiva (ROCHA, 2015) que vem se prolongando por mais de 39 anos
independentemente do sistema econômico (centralizado ou liberal). Esta racionalidade, que se
tornou estruturante para Luanda, é também, parte da matriz racional contemporânea que
estrutura a produção do espaço urbano e da mobilidade de muitas metrópoles periféricas
(GOODFELLOW, 2017; CERVERO, 2000; KAPILA; MANUNDU; LAMBA, 1982;
BEHRENS; MCCORMICK; MFINANGA, 2016).
Assim, tem-se que a produção do espaço periférico informal, a partir de elementos,
modos e categorias como os candongueiros, é, de acordo com as percepções que se obteve dos
conceitos e definições aqui abordadas, reflexo do papel crucial exercido pelos diferentes atores
(governamentais e sociedade) sistemas econômicos e de produção, modos e lógicas
socioculturais que se articulam dentro de certos interesses (internos e externos). O resultado
desta conjuntura, se estabelece como um modo de vida, de urbanização e de produzir o espaço
social num desdobramento lento e transversal em relação às lógicas oficiais locais ou globais e
em meio a contestações ou conivências políticas e sociais.
Como colocado por Caldeira (2017) a produção do espaço urbano sob as lógicas da
informalidade passa a ser um conjunto de processos inter-relacionados que ocorre nas
metrópoles periféricas e que geram novos modos de política através de práticas que produzem
novos tipos de cidadãos, reivindicações, circuitos e contestações reveladas nas metrópoles
altamente desiguais e heterogêneas. Seja no contexto global, regional ou local, os tipos de
cidadãos, reivindicações, circuitos e contestações que aqui traduzimos em candongueiros,
constroem a infraestrutura urbana e social (SIMONE, 2004) que reconfigura a cidade a partir
de novas relações socioespaciais estabelecidas. Ademais, estes novos circuitos, são na verdade
um resultado de uma conformação hibrida estruturada pelas nuances do próprio espaço.
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2.4 Impactos e visões sobre a informalidade do espaço periférico

Qual é o impacto e a visão global que se tem da informalidade do espaço periférico
passadas as diferentes fazes que caracterizaram a produção capitalista (fordismo, pós fordismo,
Toyotismo)? Primeiro aspecto que se deve ter em conta nesta questão, é perceber as fontes de
tais visões e, como antes referido, considerar os aspectos socioculturais e ideológicos daqueles
que formalizam a caracterização do fenômeno. Em muitos dos casos observados, este fenômeno
de múltipla complexidade é dotado de alguma carência da experiência empírica e participativa.
Implicando assim, na compreensão e na visão que se constrói.
É preciso também, e antes de tudo, ter a noção de que a informalidade pode ser
encontrada um pouco por toda parte, inda que sobre outra roupagem e novas lógicas; de forma
expressiva, predominante; ou de modo tímido, subliminar e silencioso. Fato é que ela pode ser
encontrada na Times Square em NYC (Cidade de Nova York), onde vendedores ambulantes
(em geral migrantes de diversas origens), esperam o anoitecer, para sorrateiramente em meio
ao tumulto do caminhar dos encantados turistas, estendem seus produtos de baixa qualidade
(não originais) na calçada, que impregnados pelo brilho quimérico dos feixes reluzentes da
encantada e global avenida, procuram surpreender ou satisfazer as necessidades daqueles que
não acessam as privilegiadas casas das grifes globais.
A informalidade pode ser encontrada em algumas áreas periféricas da Philadelphia. A
informalidade pode ser encontrada em grande escala em São Paulo, Brasil. Não apenas no
habitat, mas nas atividades e serviços socioeconomicos onde o total de trabalhadores informais
de todo o país em 2017 já representava os 40,8% de toda a população ocupada de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018).
Mas em algumas cidades da américa latina, da Ásia, África como é o caso da própria
Luanda, a informalidade não apenas está presente no trabalho ou no espaço urbano de modo
geral, mas ela é: o modo de vida (BIRCH, 2017). Não apenas das populações mais
desfavorecidas, mas faz parte da condição sociocultural, do modus operandis; condição sinequa-non para a realização das funções urbanas e socioeconômicas (OLIVEIRA, 2015). Ela
funciona dentro de suas próprias regras e lógicas, que em parte advém, ou são influenciadas
pelas racionalidades histórico-culturais de trocas nas relações comerciais e sociais (OLIVEIRA,
1999) e em parte pela própria ausência ou dificuldade do Estado e do setor formal, de dar
respostas às necessidades básicas da população (AMARAL, 2005). Nestes lugares, a
informalidade está associada a questões do acesso à terra e a propriedade, ao transporte, ao uso
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e ocupação do solo, ao trabalho e às atividades e serviços socioeconômicos (LOPES, 2014;
AMARAL, 2005; OLIVEIRA, 2015; CAIN, 2013).

Está provado que nas cidades dos países em desenvolvimento, com manifestas
dificuldades do Estado e do setor dito formal darem respostas ás necessidades básicas
da população, o setor informal supre essas faltas, quer nas áreas da produção
(agricultura peri-urbana, artesanato e formas industriais simples), da distribuição
(comercio e serviços), da construção (habitação), dos serviços sociais (educação e
saúde) e, sobretudo, do emprego gerador de oportunidades salariais de uma grande
parte da população, muitas vezes a maioria dos habitantes de uma aglomeração
urbana. Estima-se que esse setor emprega uma percentagem elevada da população
ativa, permitindo a sua sobrevivência. Ele constitui, deste modo, um fenômeno
estruturante e é inegável a sua importância estratégica (AMARAL, 2005 p. 58).

compreensão de que a informalidade é, para muitas cidades, sobretudo da África: um
modo de vida (BIRCH, 2017) é fundamental para as análises que aqui se propõe fazer. Pois,
muitos dos autores que escrevem sobre a informalidade, olham para este fenômeno por trás de
lentes que não vivenciaram na prática, ou não compreenderam na essência, esta outra ordem,
outro modo de produzir os espaços urbanos e de viver na naquela racionalidade. E que ao
ficarem presos na dualidade do conceito, engendram-se muitas vezes e discriminadamente sem
a devida e ampla compreensão, um modo segregacionista que categoriza as atividades oficiais
do espaço urbano sem a devida inclusão da ordem endógena que o próprio espaço criou
(CASTRO; RESCHILIAN; ZANETTI, 2018).
Assim também, a ideia de que a informalidade é apenas um modo de sobrevivência, em
certa medida se dilui, uma vez que de acordo com Soto (1987) e Oliveira (2015) tem sido cada
vez mais comum o exercício da informalidade por agentes do setor formal ou aqueles ligados
ao setor que Santos (2004) chamou de “circuito superior”. Esta mobilidade dualista das relações
socioeconômicas por agentes formais e que acontece costumeiramente na atividade dos
candongueiros (como veremos no capitulo IV) foi descrita - segundo entrevista realizada em
campo como parte metodológica da pesquisa, pelo Professor de economia da Universidade
Católica de Angola (PAULO, 2016 - Informação verbal), como sendo o retrato quotidiano de
Luanda. Para o qual (Op, Cit.) é visto como normal e aceitável pela sociedade. E desta forma,
ao ser aceito, toma uma dimensão estrutural.
No caso de Luanda, a condição estrutural é ainda mais evidente, quando num tom de
“rendição” ou conivência a condição socioespacial precária o próprio Presidente da República
José Eduardo dos Santos (Presidente cessante, 1979 - 2017)

incentivou - por meio de um de

seus discursos mais emblemáticos endereçados à Nação, as próprias práticas informais, quando
declarava: “em Angola ninguém vive dos salários” (OLIVEIRA, 2015). Ao que, de acordo com
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o Professor Nelson Pestana - consultado na ocasião da pesquisa de campo como parte
metodológica da pesquisa, da Universidade Católica de Angola (PESTANA, 2016 -Informação
verbal), este é - além de um retrato das deficiências governativas e socioeconômicas do país,
uma evidência da lógica patrimonialista da sociedade e do Estado que contribui para a própria
condição estrutural dos candongueiros. Além também, da desigual redistribuição da renda
nacional (ROCHA, 2010; 2015; 2017) que empurra uns à mercê da informalidade precária, e
outros para os benefícios que a invisibilidade da informalidade proporciona.
Neste caso, faz sentido então quando Llosa (1986) Soto (1987) e Oliveira (2015),
consideram que a informalidade dos países periféricos, como Angola, está ligada as
características estruturais das políticas econômico-administrativas do Estado, que também,
estão carregadas de um alto grau de nepotismo, corrupção, exclusão e burocracia
institucionalizadas (ROCHA, 2017). De acordo com estes autores, este é o verdadeiro retrato
das causas das desigualdades sociais e da pobreza, que se alimenta e repercute dentro de um
sistema que passa a exercer um papel múltiplo nas representações que constituem o espaço
metropolitano. Ou seja, a compreensão do impacto e da visão que se tem da informalidade, está
ligada, não apenas aos elementos e categorias estruturantes do espaço metropolitano, mas
também, na capacidade de captar as lógicas do ambiente institucional (variáveis estruturais,
econômicas, políticas).
Via de regra, a informalidade é vista como sendo sempre um problema, seja pelas suas
lógicas de funcionamento, ou pela capacidade de impor suas próprias regras dentro de sistemas
socioeconômicos fracos e incongruentes. Mas isto acontece porque segundo Llosa (1986) e
Soto (1987) a informalidade é uma resposta das populações aos problemas e necessidades
urbanas contemporâneas. Estas respostas, muito mais atribuídas as populações marginalizadas,
engendrar um modo de sobrevivência ao se organizarem dentro de seus padrões comunitários
e redes de confiança que muitas vezes alcança outras escalas (PORTES, 1998). Segundo o autor
(Op, Cit.) tais escalas podem ser do tipo institucional, grupos de sobrevivência, ou
simplesmente de acumulação primitiva.
Esta visão, nos remete a evolução da organização social e comunitária dos transportes
informais candongueiros que no contexto de Luanda, já caracterizam duas categorias
razoavelmente organizadas dentro de seus interesses lógicas e conveniências: a) os
candongueiros tidos como “formais”, mas que Lopes (2011) considerou semiformais - viaturas
licenciadas operadas por motoristas “devidamente documentados” (o que faz parte de uma
raridade do que de uma prática regular), mas não inclusos no sistema social de trabalho e que
em geral participam em associações; b) os candongueiros totalmente informais que podem ou
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não fazer parte em associações ou apenas nas chamadas Staffs26. Segundo Portes (1998) que fez
uma reconstrução do “social capital” (capital social) - um conceito pioneiramente tratado por
Bourdieu na década de 1980, estas configurações são desenhadas pela abordagem dos
benefícios que os indivíduos podem obter pela participação em grupos e construções sociais
deliberadas com o propósito de criar seus recursos de inserção socioeconômica dentro de uma
base de solidariedade (BOURDIEU, 1985).
A base da solidariedade, tal como tratado por Simone (2004) é uma das bases daquilo
que constitui a infraestrutura dos transportes informais (LOPES, 2011). Como referido
anteriormente, a informalidade, e neste caso os candongueiros, é um sistema que constrói suas
próprias regras como comunidade, ou pequena sociedade. Tais regras estão ligadas a formas de
se comportar, por exemplo, mas que as pessoas seguem com base no senso comum. No entanto,
elas se tornam em lei à medida que o setor formal (grande sociedade), define essas regras como
tal, num contexto em que agora todos devem cumprir essas leis.
Em teoria, esta é a leitura que se faz, a respeito da caracterização dos candongueiros
enquanto grupo, categoria semiformal ou informal. No entanto, é preciso colocar que, de acordo
com Goodfellow (2017) nos países em desenvolvimento ou periféricos do Sul Global,
especialmente da África, o Estado de direito tem um significado diferente do que no mundo
chamado desenvolvido. Um aspecto importante a ser considerado, tendo em vista que a maioria
das políticas econômicas e governativas, no aspecto formal, tentam se basear nos países
centrais. É aqui, que se gera o choque da incompreensão da ordem híbrida do espaço e das
relações político/econômicas destas realidades.
Ao discutir as relações comunitárias/socioeconômicas de populações de diversos grupos
(como por exemplo os imigrantes das grandes cidades globais como Nova York), Alejandro
Portes, foca nas relações sociais e de trabalho destas populações consideradas “comunidades
de excluídos”, como agentes que tentam se estabelecer/reestabelecer socialmente por meio do
mercado de trabalho formal. E dentro destes conflitos, produzem o que o autor chamou de social
networks (rede social), que chega muitas vezes e em certo nível, a se institucionalizar e adquirir
maior poder de articulação e protagonismo representativo no espaço socioeconômico. Assim, a
visão que se tem de um fenômeno ou grupo determinado, e a maneira como se adota (ou não),
tal visão, impactará nos modos e formas de estabelecimentos ou reconfigurações socioespaciais.

26

Ver o capítulo IV.
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Lopes (2011) faz o mesmo caminho interpretativo ao estudar as relações de
conectividade dos agentes envolvidos na atividade dos transportes informais, candongueiros.
De acordo com as interpretações do autor (Op, Cit.), pode-se dizer que são, em tese, estas
interconexões e racionalidades apresentadas em Portes (1998), que configuram os
candongueiros como uma forma de entender a vida quotidiana e um dos principais elementos
de grande impacto social, político, econômico e cultural que tem o poder de transformar e
influenciar as dinâmicas urbanas.
Como referido anteriormente, Luanda tornou-se no que Saunders (2013), chamou de
cidade de chegada. Ou seja, uma cidade de imigrantes, no mesmo paralelo com os imigrantes
de Nova York de Portes (1998). Tal como na realidade americana, mas sob o distanciamento
da conjuntura histórico/cultural política e econômica, estes imigrantes construíram relações
comunitárias a partir de suas identidades e a luta pela sobrevivência cujo o caminho primário
foi encontrado na informalidade (LOPES, 2011; DOMINGOS, 2012), como meio de engendrar
a formação de comunidades que se tornaram em uma grande força política, sociocultural e
econômica que reconfigura distintivamente, com sua presença física e/ou subjetiva no espaço
urbano, tal como apresenta Portes (1998) quando diz:

The role of social networks is equally important in studies of ethnic business enclaves
and ethnic niches. Enclaves are dense concentrations of immigrant or ethnic firms
that employ a significant proportion of their co-ethnic labor force and develop a
distinctive physical presence in urban space (PORTES, 1998 p. 13)27

Assim, diante dessas colocações, compreende-se que; o papel das redes sociais dos
grupos comunitários que caracterizam os agentes informais pode-se transformar e impactar o
desenvolvimento por meio de toda uma dinâmica urbano/social. A este respeito do impacto das
transformações inerentes às conexões sociais destes grupos informais Gouverneur (2016)
propõe que, apesar de suas limitações e inconveniências, se compreendidas e reorientadas, as
atividades e resultantes da informalidade podem atuar como uma força positiva de planejamento
e transformações urbanas. Mas o autor (Op, Cit.), também alerta que se, no entanto, a
informalidade for operada tão somente dentro de suas próprias regras, configurar-se-á, quase
que sempre, em um problema de difícil resolução e que acaba reproduzindo outros efeitos
colaterais negativos ao desenvolvimento socioespacial.

27

O papel das redes sociais é igualmente importante nos estudos de enclaves de negócios étnicos e nichos étnicos.
Enclaves são densas concentrações de empresas imigrantes ou étnicas que empregam uma proporção significativa
de sua força de trabalho co-étnica e desenvolvem uma presença física distinta no espaço urbano.
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Llosa (1986) e Soto (1987), fazem referência apologética a informalidade como forma
criativa, espontânea e flexível de “pequenos empreendedores” - um argumento fortemente
contestado por Davis (2006), que considera os informais como “excedentes de um sistema de
trabalho precário”. Mas que produz, segundo o autor (Op. Cit.), dois grupos distintos: “a
pequena burguesia informal e o “proletariado informal”28.
Ademais, considera Portes (1998) que; além de marginalizada e criminalizada, esta
informalidade enaltecida por Soto (1987), produz um “empreendedorismo forçado” resultante
do declínio do emprego no setor formal. Para o autor, a informalidade deveria, dentro de uma
lógica institucional formal, ser considerada por um planejamento inclusivo em que Gouverneur
(2016) corrobora dizendo que, mais do integração, é a combinação das duas lógicas
(formal/informal), que pode prover as mudanças socioespaciais tendo em vista a força e
potencialidades deste setor, em vez de simplesmente primar pela invisibilidade ou negação.
Finalmente para este ponto, compreende-se que; a) a informalidade é produto de uma
conjuntura de fatores que não permite, para o caso das realidades periféricas do Sul Global
como Luanda, o raciocínio dualista entre formal e informal sem que para isso se apresente uma
metodologia específica; b) a negação e incompreensão do papel da informalidade na produção
e estruturação do espaço urbano perpetua a exclusão social e fortalece a proliferação da
precariedade e desigualdade socioespacial - aspectos que contribuem para o agravamento e
favorecimento das ações de exploração e da acumulação capitalista primitiva.
Dentro deste quadro, tendo como pano de fundo a análise dos transportes informais
candongueiros, entende-se que o setor informal (mesmo dos transportes), tem sido refém de
visões e leis de uma minoria formal, mas que na prática, ao não se adequarem às necessidades
da maioria informal que costuram suas próprias inter-relações e conexões que influenciam a
produção dos modos comunitários à margem da ordem convencional, criam um circuito
complexo socioespacial dinamizador, e determinante para a ordem urbano/metropolitana das
realidades contemporâneas do Sul Global. E que se compreendidas e reorientadas, podem
resultar em uma outra organização capaz de estabelecer um desenvolvimento urbano mais
equânime e identitário.

28

De acordo com Davis (2006, p. 180), a pequena burguesia informal está relacionada com a soma dos donos de
microempresas que empregam menos de cinco trabalhadores com os profissionais que trabalham por conta própria.
Enquanto o proletariado informal é a soma dos trabalhadores autônomos, menos profissionais liberais e técnicos,
com empregados domésticos e trabalhadores pagos e não pagos de microempresas.

93

2.5 Compreendendo a metropolização do espaço periférico

As sociedades contemporâneas dos países em desenvolvimento ou periféricos do Sul
Global, atravessam um de seus maiores dilemas sócio espaciais ligado ao intenso processo de
urbanização influenciado pela “des-ruralização e a incorporação do campo à expansão das
fronteiras mundiais” (RIBEIRO, 2010, p. 21). Por outro lado, tais processos e mudanças sobretudo da África subsaariana que têm sido durante muito tempo, excluídas das discussões
globais de urbanização e metropolização, forçam agora, os teóricos do pensamento anglófonos
dominantes, a dar uma maior atenção a estes fenômenos destas realidades, no sentido de, por
meio de vários estudos (sobretudo empíricos), desenvolver novas abordagens conceituais
(JAGLIN; DIDIER; DUBRESSON, 2018).
De acordo com Davis (2006), é nas metrópoles contemporâneas do Sul Global que se
verifica o maior processo de urbanização, dado ao crescimento acelerado da população,
especialmente em espaços desprovidos de infraestrutura urbana e socioeconômica. O autor (Op,
Cit.), apresenta que estes processos de urbanização atípicos para a racionalidade do pensamento
hegemônico do Norte, mas comum às realidades periféricas do Sul; têm dado origem a grandes
regiões ou aglomerados urbanos caracterizados pela informalidade, pobreza e precariedade
urbana. No entanto, no momento em que as pesquisas internacionais passam a dar maior atenção
aos estudos locais destas regiões, se dão conta da grande importância e complexidades destes
espaços que são classificados como: “metrópoles, megacidades ou megalópoles” (JAGLIN;
DIDIER; DUBRESSON, 2018) principalmente pelas suas características demográficas.
Apesar da preocupação de Davis (2006) em apresentar o lado obscuro destes processos
urbanos das metrópoles do Sul, para o qual estão tomadas por uma conformação informal e
precária, existe de outro lado, uma nova corrente intelectual (WATSON, 2014; MYERS, 2011;
ROY, 2005 CAIN, 2013; PIETERSE, 2011) que tem trazido à tona novas abordagens que visam
elucidar as mudanças socioespaciais que vem ocorrendo nestas regiões, que redefine as lógicas
da abordagem da metropolização.
Desta forma, o próprio conceito de metropolização, passa a ser objeto de uma reanálise,
uma vez que o desenvolvimento de estruturas conceituais e perspectivas críticas devem levar
em conta a diversidade das trajetórias urbanas na globalização, sobretudo para as cidades
africanas (JAGLIN; DIDIER; DUBRESSON, 2018). Onde, a mobilidade, enquanto fator
essencial no fomento das conformações metropolitanas, são dominadas na sua grande maioria,
por um sistema de circulação e transportes informais (BEHRENS; MCCORMICK;
MFINANGA, 2015; GOODFELLOW, 2017). De fato, de acordo com os autores supracitados,
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são estas lógicas de mobilidades baseadas na informalidade que configuram em grande parte
estas metrópoles. Pelo que, a análise tanto conceitual, quanto do espaço metropolitano destas
realidades deveria estar fundamentada ou relacionada com este grande elemento que impacta
não apenas a configuração socioespacial, mas a vida urbana na sua generalidade.
Se antes, a não inclusão, ou a negligencia em ceder espaços de análise, traduções e
publicações teórica das abordagens dos processos urbanos do Sul, sobretudo da África
(JAGLIN; DIDIER; DUBRESSON, 2018) estavam de certa forma, ligados a “insignificante
contribuição e baixa atratividade” e pela situação de subordinação devido ao seu baixo peso na
produção e no tráfego de riqueza para as hierarquias metropolitanas dominantes na globalização
(BANCO MUNDIAL, 2017) - um argumento discutível, considera-se atualmente que são além dos resultados de estudos urbano/demográficos amplamente difundidos pelo mundo
intelectual; as nuances do atual contexto macroeconômico e da geopolítica global - com a
influência do papel múltiplo da China nos processos de reestruturação urbana destas realidades
- sobretudo africanas (WATSON, 2014) que tem, não apenas suscitado curiosidades, mas dado
visibilidade das mudanças urbanas que ocorrem nestas regiões para o mundo intelectual.
Tais regiões, que ainda se debatem com grandes controvérsias quanto a caracterização
conceitual, ao serem classificadas, ora em metrópoles, ora em megalópoles - quando a dinâmica
populacional prevalece sobre a dinâmica dos espaços urbanizados (HAERINGER, 1998) ou
mesmo em megacidades, constroem por meio de suas características partilhadas, um espaço
demarcado, ao qual, Davis (2006) classificou de “Planet of slums” (planeta favela). Tal
caracterização é, na verdade e por si só, uma ação de regionalização. Pois, configura espaços
globais que partilham elementos e características comuns e complexas em uma mesma
categorização.
Ao referir-se sobre a expansão periférica (nos dois sentidos): do ponto de vista da
urbanização precária e da marginalização do acesso à cidade no espaço, e periférica em relação
ao centralismo do capital global (BRESSER-PEREIRA, 2004) a apresentação de Ribeiro (2010,
p. 21), traz que, “em 2015, 27 dos 33 aglomerados urbanos do porte de megalópoles, estarão
localizados nos países do hemisfério sul”. Vemos aqui também, uma abordagem de
regionalização.
A questão da regionalização nos países do Sul Global está atrelada a uma crise
conceitual marcada pelo que Ribeiro (2010, p. 21) classificou de “disjunção entre economia,
sociedade e território”. O que de acordo com o autor, têm originado ambiguidades do progresso
material, demográfico e dos fluxos econômicos. Dificultando desta maneira o consenso
conceitual de regionalização em suas diferentes escalas e processos. Para os quais, o fator da
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mobilidade urbana é uma característica chave e comum, capaz de associar as disjunções
urbano/regionais.
Nos países da África tropical do qual Angola faz parte, o debate de regionalização como
processo que torna um determinado espaço em região, começa a ter eco “a partir de 1960,
quando inicia a onda de independências destes países” (ROCHEFORT, 2003, p.115) que
passam a experimentar neste período, grandes mudanças estruturais, políticas, econômicas e
social. De acordo com Costa (2013, p. 327), “toda região deveria pressupor uma intenção de
intervenção e de gestão, estabelecendo elementos de controle e limites”. Ou seja, a
regionalização está atrelada a ideia de criar condições para a coordenação de macro políticas
para a gestão e financiamento dos espaços, principalmente metropolitanos, como as funções
essencialmente urbanas (habitação, saneamento, mobilidade e transporte).
A regionalização não está desassociada do processo de metropolização, que por sua vez
são amparados pelo espaço territorial delimitado aqui entendido como metrópole. Constitui-se
assim um plano tridimensional de relações espaciais complexas.
Cada uma destas classificações, traz consigo suas variáveis conceituais e metodológicas
que elevam para várias sub análises. Porém, a abordagem do sistema de circulação e transportes
como elemento estruturante metropolitano, não pode ser bem-sucedida, se não se compreender
as relações e lógicas embrenhadas nestas escalas e processos, uma vez que a mobilidade e
acessibilidade urbana por meio do sistema de circulação e transportes é o elemento fundamental
das trocas sócio espaciais de toda a metrópole (CASTELLS, 2000).
A metropolização é um processo que altera o território. Enquanto dinâmica urbana, está
ligado à conjuntura da produção social do espaço tais como: o crescimento demográfico, a
intensa urbanização, a intensificação do enredo e debilidades da mobilidade urbana; os conflitos
espaciais, a complexidade da divisão técnica e social do trabalho (SINGER, 1998), atrelados
aos fatores socioeconomicos de agentes com diferentes graus de capital, tecnologia e de
organização (SILVEIRA in FERREIRA et al, 2015). Segundo Lencioni (2006, p.72) a
metropolização “é uma metamorfose do processo de urbanização”. A autora refere que esta
metamorfose retira do espaço características anteriores, “arcaicas ou tradicionais” e incorpora
e desenvolve outras (com novas relações entre capital-sociedade, objeto-espaço).
A construção de Lencione (op. Cit.) da maneira como colocada, contrasta com a
realidade constituída das metrópoles em desenvolvimento, caracterizadas como precárias,
pobres e superpopulosas de Davis (2006) e Ribeiro (2010). Mas in Ferreira et al (2015)
Lencione (op. Cit.) sugere que, a metropolização é um fenômeno hegemônico que sobrepõe a
relação capital metropolização, numa racionalidade semelhante a lógica anterior do capital
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industrial relacionada com o processo de urbanização. Por outro lado, pode-se interpretar a
conceituação de Lencione sob o ponto de vista dos agentes estruturadores do espaço e das
dinâmicas espaciais explicitadas em Ferreira et al (2015, p. 16), quando afirma que, “a
metropolização incorpora algumas características anteriores e desenvolve outras”.
Assim, a metrópole contemporânea se apresenta como “uma espécie de tradução urbana
da manifestação sócio espacial da globalização” (LENCIONI, 2006, p.72). Ou seja, a
metropolização está, como sugere a autora, ligada a intensidade de fluxos demográficos,
financeiros e mercadorias; o crescimento dos serviços, do trabalho de administração e gestão e
de cada vez mais do domínio das tecnologias da informação e o modo do consumo entre outros.
A metropolização reflete a uma fase mais evoluída da urbanização, manifestando uma
pós-urbanização que evidencia uma nova época (MOURA; FIRKOWSKI, 2001). Neste caso, a
colocação de Moura oferece semelhança quanto ao conceito de metamorfose de Lencioni (op.
Cit.). Somente que para o autor, a ênfase está na “fase evoluída da urbanização”, que para
Lencioni (op. Cit.) esta evolução não é um processo que traz o novo, se não que pode ser apenas
uma mudança de estado do espaço.
A questão do “pós-urbanização” de Moura e Firkowski (2001) pressupõe a uma
evolução urbana no sentido estrutural do espaço. Porém, é preciso certa cautela na compreensão
desta abordagem, principalmente quando se fala de metropolização de países em
desenvolvimento, que mais se assemelham a um cenário em que se busca um estado moderno,
mas que no fundo é mais arcaico e precário do que evoluído (WATSON, 2014; MYERS, 2011).
Entende-se neste interim, que a metropolização pode ser um processo espacial que
acontece no território e altera as relações sociais, econômicas e culturais enquanto dinâmica
sócio espacial. Porém, como colocado por Moura e Firkowski (2001) pode ser apenas uma
concepção institucional e meramente de caráter administrativo ou com interesses econômicos
que não convergem para a transformação real das complexidades sociais e espaciais.
Segundo Moreira (2012) a região metropolitana tem a ver com a questão
socioeconômica, onde a metrópole se impõe como o cerne principal, que em contrapartida se
apresenta como o polo de atração e dominação de um grande espaço de produção e consumo.
Esta afirmação faz-nos suscitar, diante de muitos processos constituintes de regiões
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metropolitanas, um pouco por todo o mundo em desenvolvimento29 ou periférico, a seguinte
questão: existe uma região metropolitana sem uma metrópole?
Pode-se, para esta questão, fazer referência à matéria da metropolização no Brasil 30,
que é, muitas vezes descrito de acordo com Costa (2013) como uma herança da trajetória de
desenvolvimento tecno-burocrático centralista, do período de 1970 - 1985, caracterizado pela
metropolização ex-post (KLINK, 2013). Em que se impunham de maneira vertical, um
planejamento autocrata e tecnocrata apresentando as regiões metropolitanas como polos de
desenvolvimento para integração da economia nacional, dentro de uma gestão e
institucionalização fragilizada. Esta lógica, de metropolização ex-post, não está essencialmente
voltada aos processos socioespaciais caracterizados pelos fatores das dinâmicas urbanas.
Para Klink (2013) a institucionalização da Região Metropolitana deveria estar ligada
aos processos espaciais caracterizados pela intensa urbanização dos municípios ou aglomerados
urbanos que, dentro das articulações político-institucionais dos agentes e atores estruturadores
do espaço se construa as condições para a governança metropolitana, que no caso do Brasil,
dão origem ás Funções Públicas de Interesse comum (FPIC) entre os municípios que compõe
uma RM. No entanto, o que se verifica é uma grande distância entre a institucionalização das
RMs e os processos de metropolização (KLINK, 2013; COSTA, 2013).
A instituição jurídico-institucional de regiões e planos metropolitanos tal como
aconteceu no Brasil, não significa, em essência, a existência de fato - em termos de processos
urbanos inerentes, de uma RM. Muito menos a erradicação da precariedade e desigualdade
urbana, como é, em geral, das práxis dos instrumentos de institucionalização metropolitana
(COSTA, 2013). O autor coloca que:
se, de um lado, há um processo sócio espacial e a conformação de um espaço que é
percebido como comum por uma população que compartilha (não de forma
homogênea e não sem conflitos) de seus recursos, infraestrutura, serviços e
possibilidades; de outro, há uma instituição de ordem jurídico institucional, baseada
em motivações múltiplas – nem sempre explícitas –, que sugere a intenção de tratar,
intervir ou gerir esta nova territorialidade, a qual pode ou não, integral ou
parcialmente, corresponder a um espaço metropolitano resultante de um processo
sócio espacial (COSTA, 2013, p. 326).

Segundo Carmo (2007, p.77) a caracterização de uma região metropolitana está ligada
a intensa urbanização que “dá origem a funções públicas de interesse comum aos municípios

29

É importante esclarecer que este termo aqui, não qualifica as realidades que preferimos chamar de periféricas
do Sul Global, uma vez que se tem ciência que a promessa do desenvolvimento permanece em desencanto quando
confrontada à realidade
30
Recomenda-se para tal, Ver: Ribeiro, Junior (2010) e Freitas et al (2015).
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que a compõem, integrando a organização, o planejamento e a execução de programas”.
Novamente, o conceito que a autora apresenta para o caso do Brasil e que corrobora com as
disposições de Klink (2013) e Costa (2013) leva-nos de volta a pergunta antes feita. Pois o
critério “intensa urbanização” é válido para o processo, mas questiona-se, enquanto decisão
política.
De acordo com Costa (2013) em essência, a institucionalização metropolitana concerne,
em muitos casos, a um recorte territorial dotado de arranjos político-institucionais com o fim
do planejamento e desenvolvimento regional. Neste caso, região metropolitana poderá usufruir
dos ganhos e status que esta caracterização oferece, mas não dos processos espaciais que são a
ela inerentes. Uma vez que, é, de suma importância, como colocado por diversos autores, os
processos e índice demográfico e a taxa de urbanização bem como, as funções econômicas, o
protagonismo polarizador das dinâmicas urbanas (MOREIRA, 2012).
Segundo Braga e Carvalho (2004, p. 8) uma região metropolitana é “um aglomerado
urbano composto por vários municípios administrativamente autônomos, mas integrados física
e funcionalmente, formando uma mancha urbana praticamente contínua”. Esta interpretação,
apresenta um enfoque para a questão do funcionamento e da governança metropolitana e não
tanto dos processos e dinâmicas espaciais. Porém, é uma síntese importante para a compressão
clara do processo administrativo e das escalas das regiões metropolitanas.
Neste aspecto lembra-se que, a governação/administração metropolitana, talvez seja
uma das maiores dificuldades com que se debatem os países periféricos. Pois, ainda não
amadureceram em geral, o entendimento dos processos e relações envolvidos neste fenômeno
urbano. Em outro patamar, Santos (1998) apresenta um lampejo reflexivo que colmata a
dualidade das diferenças entre os processos de metropolização e a institucionalização política
da região metropolitana quando afirma que, o conceito de região metropolitana deve ir além da
mera definição legal.
Diante de tantos conceitos distintos, não há dúvida de quão complexa a questão da
regionalização e da metropolização ainda são um assunto em construção. Pês embora, existem
elementos centrais a serem considerados na abordagem dos autores aqui debatidos.
Sendo que, entendeu-se a metrópole um produto dos processos de metropolização
ligadas as forças e fatores que interferem nas dinâmicas e estruturação do espaço, torna
imprescindível afirmar que neste quadro, a mobilidade urbana é a chave fundamental para
leitura da metrópole como unidade contraditória e desigual da urbanização contemporânea
(BARBOSA in FERREIRA et al,, 2015). O autor (Op, Cit.) “coloca em causa o significado da
hegemonia da economia dos fluxos e, ao mesmo tempo, porque vem se configurando como uma
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esfera pública de disputa política da produção do espaço” (BARBOSA in FERREIRA et al,,
2015, p. 171 e 172).
Assim como o estudo dos transportes informais como elemento estruturante das
metrópoles periféricas, só faz sentido com a compreensão do fenômeno de metropolização, a
abordagem do tema - metropolização, só se sustenta quando abordado um de seus elementos
mais fundamentais: a circulação e transporte - que permite a produção e o consumo do espaço
urbano (BARBOSA in FERREIRA et al, 2015), diante das complexidades escalares e
territoriais das metrópoles. Assim, não importa se a metrópole é precária ou pobre; formal ou
informal; periférica ou central; desenvolvida ou em desenvolvimento, ela estará sob jugo dos
sinais da circulação e do transporte, por meio de ruas, caminhos ou rodovias, calçadas e seus
sistemas motorizados atípicos ou convencionais; moderno de massa ou arcaico e informal. A
mobilidade realizada por meio do sistema de circulação e transportes, a condição primária para
a compreensão do fenômeno de metropolização de qualquer espaço.
Dentro deste entendimento, nos resta uma reflexão que envolve a questão da
metropolização

africana

enquanto

processos

peculiares

de

produção

do

espaço

urbano/metropolitano. O que nos leva a questionar então, se existe uma metropolização
africana?
Como colocado no início desta discussão, o debate sobre metropolização africana
ganhou destaque recente no campo do pensamento intelectual global, principalmente pelas
perspectivas do crescimento demográfico (HOORNWEG; POPE, 2016). O destaque tardio que
se dá para a questão no contexto africano, pressupõem que estes processos sejam uma novidade
nestes espaços. No entanto, a peculiaridade com que tais processos ocorrem não tem sido
devidamente assimilado e compreendido pelo mundo hegemônico que produz e difundi o
conhecimento global.
Isto não significa que não haja uma produção teórica a respeito destes processos
urbanos. Significa apenas, que há limitações na difusão destes conhecimentos. E por tanto,
pouco entendimento destes processos nestas realidades, caracterizado por uma reprodução de
racionalidades do pensamento hegemônico de correntes do Norte Global (JAGLIN; DIDIER;
DUBRESSON, 2018), que pouco tem dado o verdadeiro valor dos processos reais e
socioculturais destes territórios. E constrói-se assim, conceitos e padrões segundo suas próprias
visões ou interesses.
Não se deve esquecer, que a metropolização é uma escala de complexidade espacial que
resulta dos processos de urbanização. A metropolização africana é constituída de um mosaico
urbano estruturado pelas resultantes dos processos históricos da urbanização segregacionista
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coloniais. O que contribuiu para a formação de um espaço urbano peculiar, condicionado pela
pobreza e o crescente peso das habitações e infraestruturas precárias (JAGLIN; DIDIER;
DUBRESSON, 2018). Tal caracterização é resultante, pode-se dizer, das forças estruturantes
baseadas na informalidade, habitus e as relações políticas e econômicas particulares. Esta
conformação, no entanto, revela um embate entre as recentes aspirações de desenvolvimento
motivadas pelas estratégias urbanas de modelos internacionais da “cidade empreendedora e
competitiva” (WATSON, 2014; MYERS, 2011) com a racionalidade dos processos naturais e
socioculturais de produção do espaço urbano.
De acordo com Goodfellow (2017), a metropolização africana poderia, por si só, ser
caracterizada a partir dos transportes informais, tendo em vista sua predominância e força
estruturante: política, econômica, social e cultural. Uma vez que, segundo Jaglin, Didier e
Dubresson (2018) denota-se uma alta fragilidade institucional que reduz consideravelmente a
margem de manobra das administrações e dos intervenientes públicos no processo de instituição
e institucionalização da região metropolitana.
A real compreensão dos processos de metropolização africana, só se completa, quando
compreendidos os elementos constituintes das dinâmicas de urbanização. Na África e em outras
regiões periféricas do Sul Global, estas dinâmicas apresentam características peculiares e cheias
de especificidades (AMARAL, 2005). Como é por exemplo, o caso da mobilidade urbana
baseada em sistemas de transportes informais, que se constituem; não apenas no modus
operandis da mobilidade urbana, mas em uma maneira pela qual, se pode compreender a vida
e as relações político-institucionais da metrópole africana (GOODFELLOW, 2017).
Apesar das tentativas de introdução de novas estratégias de mobilidade como os
sistemas de transporte rápido (BRT) ou os esforços de criação de sistemas híbridos entre os
BRTs (Bus Rapid Transport) com os transportes informais em algumas cidades como
Johanesburgo, Cidade do Cabo, Nairóbi (SCHALEKAMP; BEHRENS, 2013; FERRO;
BEHRENS; WILKINSON, 2013) são as relações socioculturais e de interajudas dentro de um
modelo de conexões sólidas, que ao construir uma infraestrutura social (SIMONE, 2004)
conforma a as características típicas das metrópoles africanas. Assim, pode-se dizer que, a
mobilidade urbana, como fator crucial ao desenvolvimento e conformação urbanos é um dos
principais fatores da demarcação conceitual dos territórios das realidades africanas.
Pieterse (2011) busca explicar e teorizar o urbanismo africano enquanto tenta entender
as especificidades das práticas cotidianas das pessoas comuns, na medida em que se esforçam
para juntar meios de subsistência, aspirações, socialidades, estética e espaço em meio a
condições de pobreza generalizada e privações. No entanto, o autor (Op. Cit.) procura romper
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com as tendências reducionistas que geralmente permeiam os estudos urbanos africanos e se
propõe a obter uma observação e explicação a partir de uma leitura materialista de condições
de vida difíceis, em primeiro lugar, ao invés de olhar para outras formas de compreender a
densidade e a espacialidade dos diversos urbanos.
Ao abordar o processo do crescimento metropolitano de Lusaka Myers (2011) coloca
que as marcas da globalização, de uma modernidade transformada e um cosmopolitismo
distinto, são características rapidamente visíveis em muitas cidades africanas. Um ponto
importante, para situar a discussão da metropolização dentro dos marcos teóricos globais. O
autor (Op. Cit.) coloca que apesar desta tendência globalizadora, muito do que acontece nas
cidades africanas é invisível ou imprevisível. E pode parecer estranho para o visitante
desconhecido. E às vezes, essa invisibilidade é inexplicável, mas às vezes, parece deliberada
(MYERS, 2011).
De acordo com Roy (2005) a expansão metropolitana na África está sendo conduzida
pela urbanização informal. Esta afirmação, que corrobora com as disposições de Davis (2006),
que afirma que as metrópoles contemporâneas do Sul Global são caracterizadas pela
superpopulação e estruturadas pela precariedade e informalidade do espaço urbano. Tais
afirmações se tornam reais na análise do espaço metropolitano de Luanda, que passamos a situála Luanda, dentro deste contexto metropolitano global, qualificando-a como uma metrópole
informal. Principalmente devido a predominância dos elementos e modos informais nas
dinâmicas quotidianas que estruturam o espaço.
Mas além disso, Roy (2005) também faz uma viagem por outras realidades periféricas
do Sul Global e cita que: no contexto do México por exemplo, ocorre o que alguns autores
chamaram de "expansão policêntrica” - que é a incorporação de pequenas cidades e periferias
rurais em uma região metropolitana dispersa. Enquanto isso, diz o autor, que no Sudeste
Asiático, tais regiões metropolitanas estão sendo chamadas de desakota (uma combinação de
palavras indonésias para cidade e campo), sinalizando uma hibridez complexa das funções e
formas rurais e urbanas. Ou seja; encontra-se aqui, mais uma vez, a tendência da lógica hibrida
como prenúncio, cada vez mais constante, de uma abordagem de planejamento e urbanização
de realidades que não podem ser entendidas por uma dualidade clara.
Citando outros autores, Roy (2005) coloca que no caso do Egito foi sugerido o termo de
urbanização pós-metropolitana, uma difusão da urbanidade em uma vasta área. O autor explica
que, estas interfaces dinâmicas rurais / urbanas são constituídas através de formas diferenciadas
de informalidade, incluindo os fluxos de trabalho e tipos de habitação que constituem o que se
considera de "debaixo da economia urbana". Um conceito desenvolvido por Breman (2003).
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Segundo Watson (2014) apesar de os países em desenvolvimento buscarem e
experimentarem, face ao crescimento urbano/populacional e a corrida pela modernidade por
meio da implementação de planos “maravilhosos” e futurísticos; na prática, são as relações
socioeconômicas, políticas e culturais quotidianas, baseadas na informalidade e marcadas pela
pobreza e precariedade dos serviços e atividades socioeconômicas, que dão a lógica da dinâmica
espacial destas metrópoles africanas.
Ao buscar compreender os processos de metropolização nas realidades periféricas do
Sul Global, tendo inclusive, dado uma ênfase aos processos africanos que são, de acordo com
a literatura, exposições recentes de um mosaico complexo de realidades socioespaciais e
culturais antigas, percebeu-se que o estudo da metropolização contemporânea global, enfrenta
um grande desafio no sentido de encontrar encaixes teórico-conceitual mais ou menos uníssono,
mas que valoriza as especificidades e peculiaridades de cada lugar.
Por outro, verificou-se a imposição de limitações na expansão destes estudos e
conhecimentos locais que, não contribuem para uma multiplicidade da dialética da
metropolização. Isto é; enquanto processos diferenciados que alteram os territórios dentro de
suas condições representativas e as ambivalências que fazem parte dos processos que
constituem a metropolização periférica. Teve-se que a informalidade, e neste caso os transportes
informais, são um dos elementos fundamentais a ser considerado na (re)conceituação que se
pede para os processos metropolitanos das realidades periféricas.
Ao nos concentrarmos nos processos e nas políticas de constituição metropolitanas,
percebe-se que tanto na África, quanto em outras metrópoles do Sul, a mobilidade é tema central
da discussão. Seja por permitir os deslocamentos diários, ou por ser responsável pela conexão
e acesso democrático entre os espaços. E neste caso, como antes referido, não importa se ela
acontece por modos formais ou informais. Embora, na África por exemplo, seja dotado de
grande heterogeneidade dos socio sistemas guiados por modos de transportes informais que
constroem a infraestrutura socio urbana.
Assim, entende-se que existe uma metropolização africana, que é estruturada pela sua
própria ordem endógena caracterizada por uma lógica de especificidades que produz uma
conformação hibrida, que é também resultado de seus habitus socioespaciais.
Denotou-se uma necessidade de aprofundar as discussões da metropolização periférica
contemporânea sobre um ponto em que se considerem a composição do caráter “ambíguo” do
mundo híbrido/informal, que cooperam para a construção desta ordem peculiar de produção, de
origens, de estruturação, do funcionamento e do crescimento das grandes cidades
metropolitanas do Sul Global.
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Quanto ao caso específico de Luanda, e dadas as características e de acordo com os
conceitos apresentados, pode-se afirmar que este espaço, faz jus a categorização de metrópole
e é epicentro de uma região metropolitana. No entanto, corroborando com Davis (2006), com
os estudos realizados por Development Workshop (2005) e as constatações de Castro (2015)
uma tendência favorável à ideia de classificar a capital de Angola, como sendo uma metrópole
do tipo “grandes favelas” (DAVIS, 2006). Ou, na linguagem angolana, grandes “musseques”.
Caracterizada pela informalidade e precariedade do espaço habitado, não obstante a presença
de elementos físicos, técnico/científicos, arquitetônicos e socioespaciais que tentam trazer o
“novo” da globalização contemporânea.
Porém, ao contrário das disposições conceituais que coloca o processo metropolitano
como uma evolução urbana, uma metamorfose espacial por meio da substituição de elementos
arcaicos por outras relações entre espaço-sociedade e objeto, verifica-se de facto e de acordo
com Amaral (2005) uma prevalência da informalidade como estruturante do espaço. Neste caso,
estaríamos então, diante de um processo dialético-diacrônico, que não ocorre apenas nos países
periféricos. Além do mais, não se pode dizer que estes processos sejam uma norma em tais
países, uma vez que a própria globalização é um processo com “positividades” e
“negatividades” assim como a cidade é um espaço marcado por antagonismos e diferenças.
Logo, a metropolização não precisa ser classificada como avanço ou retrocesso, mas
como reverberação das diferenças no próprio processo de urbanização. Reverberações que se
denotam, a partir da formação de uma ordem híbrida, que emerge deste processo e caracteriza,
com maior coerência, a conformação do espaço metropolitano de Luanda.

2.6 Compreendendo o transporte informal na metrópole periférica

A compreensão dos transportes informais das metrópoles do Sul Global como Luanda,
demandam uma análise de múltiplas camadas e lógicas de processos que moldam não apenas
as práticas do uso do transporte e das atividades e agentes socioeconômicos relacionados
(WAIBEL, 2016) mas também as nuances e determinações físicas e subjetivas que tornam o
próprio transporte, uma infraestrutura espacial de relações sociais (SIMONE, 2004).
A análise dialética exige que a estruturação territorial seja encarada como um,
processo e, como tal, sua abordagem é efetuada em termos de movimento, e o
movimento das estruturas urbanas é sempre fruto da atuação de várias forças que
atuam em sentidos diferentes com intensidades diferentes. O que cabe analisar são as
forças presentes, suas origens e intensidades” (VILLAÇA, 1998, p. 133)
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Desta forma, reitera-se que a compreensão do transporte urbano informal, transcende a
sua função dentro do sistema de mobilidade urbana. Isto é: não se limita apenas às lógicas de
deslocamentos de pessoas e bens de um determinado ponto A para B. Mas em compreender,
principalmente, até que ponto, ou como este fator enquanto elemento da mobilidade, nivela (ou
não), as diferenças de qualidade de vida entre os locais onde vive a população urbana, por meio
do acesso aos serviços, oportunidades socioeconômicas e infraestruturas da cidade (VILLAÇA,
2012). E por outro lado, como este elemento interfere nas políticas de planejamento urbano e
regional, na medida que passa a influenciar/orientar a ocupação do solo e o desenvolvimento
urbano (CERVERO, 2000).
Ou seja, a conformação territorial, assim como a qualidade de vida urbana, estão
intrinsicamente relacionadas com o sistema de transporte - formais ou informais que, na grande
maioria dos países da África Subsaariana como: Angola, Guiné-Bissau, Nigéria, Moçambique,
Quênia, Senegal, Tanzânia, Congo Democrático bem como em vários outros países do Sul
Global; está “refém” dos sistemas informais (CERVERO, 2000).
O termo “transporte informal” é correlato a outras expressões tais como: “transporte
artesanal”, “tradicional” (LOPES, 2011); “de baixo custo”, "transporte do terceiro mundo”
(CERVERO, 2000) e “paratransit” (BEHRENS; MCCORMICK; MFINGANGA, 2016).
Quanto a esta última terminologia, paratransit tem sido convencionalmente utilizada para
descrever os modos flexíveis do transporte público de passageiros, que não seguem horários
fixos e são realizados tipicamente por viaturas automóveis menores ou médias do tipo vans
(BEHRENS; MCCORMICK; MFINGANGA, 2016). No entanto, etimologicamente, o termo
tem origem nos Estados Unidos da América onde foi usado pela primeira vez na década de
1960 e início de 1970 para referir os serviços de transportes que eram usados (sem uma agenda
de horários fixos), como complemento do sistema formal de transporte de massa (BEHRENS;
MCCORMICK; MFINGANGA, 2016).
Por este viés, ainda que muito utilizado para referir os transportes informais, existe uma
discussão a respeito da aplicabilidade desta expressão para as realidades contemporâneas do
transporte informal, que em sua grande maioria, não se apresentam como um apêndice de um
grande sistema de massa, mas; o grande sistema em si. Ademais, colocam vários autores, que
as características dos transportes informais das realidades dos países periféricos do Sul Global,
tem uma lógica muito própria que difere das lógicas originais do paratransit primário
(GAMBLE; PUGA, 2017).
Assim, opta-se por adotar a expressão “transporte informal”, para se referir a estes
modos de mobilidade urbana, e por ser a expressão que melhor se adequa e reflete o contexto
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do estudo que navega pelo argumento da informalidade como fator fundamental na estruturação
e desenvolvimento do espaço metropolitano. No entanto, fazemos aqui uma chamada de
atenção no sentido de acompanhar este argumento, relembrando sempre o debate da dualidade
entre a formalidade e a informalidade que - como se vem evidenciando até aqui, apresenta-se
cada vez mais diluído dentro das realidades descritas, quando se analisa do ponto de vista do
transporte.
Em facto, nestas realidades (sobretudo nos países periféricos da África) o que se nota é
mais uma “combinação” não planejada entre os dois sistemas (formal e informal), do que
propriamente uma dualidade clara - é o que o capítulo IV a seguir, busca demonstrar por meio
dos

transportes

informais,

candongueiros.

Segundo

Cervero

(2000),

existe

uma

interdependência entre estes dois sistemas, permitida pelo próprio poder público que torna mais
complexo a tentativa de separar os dois sistemas (formal/informal). E a dominância desta
estrutura conjugada, depende do nível de organização de cada setor e da organização
político/administrativa e governativa de cada país.
Na maioria das vezes, como é o caso de Luanda, o sistema informal predomina em
termos de presença e cobertura da malha urbana. Ao mesmo tempo que é suportado e dominado
em um outro nível, pelas próprias políticas de Estado controversas (DOMINGOS, 2012;
GOODFELLOW, 2017). Neste sentido, a idealização do modelo conceitual baseado na
dualidade entre formal/informal e ordem/desordem, só pode ter cabimento completo em
realidades a partir das quais tal produção está enviesada: os valores do Norte Global
(BHABHA, 1990).
Segundo o Banco Mundial (2002) o transporte informal nos países do Sul Global
caracteriza-se por serem um serviço de transporte de passageiros publicamente disponível, que
está fora do sistema tradicional de regulamentação de transporte público. Em fato, na grande
maioria das vezes estas regulamentações são insatisfatórias, ambíguas ou arcaicas para estes
contextos (DOMINGOS, 2012) e incapazes de lidar com as complexidades deste sistema,
dentro do contexto metropolitano contemporâneo. Por outro lado - olhando para Luanda por
exemplo, por serem os dois sistemas (formal e informal) o espelho, um do outro, enfrentam em
escalas diferentes, os mesmos inconvenientes estruturais tais como: a corrupção, a falta de uma
lógica organizativa efetiva, a ausência de políticas de planejamento voltada para os transportes
e suas externalidades, e as constantes disputas pelo controle do espaço urbano.
Segundo Cervero (2000, p. 4), “o setor de transporte informal compreende
principalmente pequenos veículos, serviços privados de baixo desempenho e que cobram tarifas
comerciais para, na maioria das vezes, pessoas de baixa renda, sem carro, que fazem viagens
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sem trabalho”. Mas, assim como a maioria das atividades e serviços informais, os transportes
informais são caracterizados também pela questão legal/regulamentar (CERVERO, 2000). O
autor foca em alguns fatores que corroboram para esta qualificação tais como: a falta de licenças
ou registo necessários para o exercício da atividade, o incumprimento dos requisitos de
certificação para o mercado comercial, incumprimento dos requisitos para os veículos de
transporte e para os operadores, a falta de seguro de responsabilidade civil e a ausência de
licença de condução comercial. Assim “como outros negócios informais, em geral, o setor de
transporte informal é composto por empresários independentes que não têm registo oficial e
que trabalham longas e duras horas de trabalho” (CERVERO, 2000, p. 4).
Em geral, estas caracteristicas apontadas por Roberto Cervero, são comuns para os
tranaportes informais na maioria das metropoles precárias e informais como Luanda. Mas esta
é uma realidade que não se limita apenas ao setor dos transportes, mas se expande para várias
atividades e serviços informais. No entanto, para os países que se debatem com esta realidade
verifica-se um agravamento da questão, pelo fato de estes, serem um retrato fiel da reprodução
dos problemas de ordem estrutural. Sejam político/culturais, governativos, socioeconômicos ou
de suas instituições legais (AMARAL, 2005; DOMINGOS, 2012, ORRE, 2012; OLIVEIRA,
2015).
Neste sentido, entendendo os transportes informais como parte desta matriz sistémica,
apresentam-se então como um instrumento de compreensão da vida urbana, mas também como
de avaliação da própria organização político/estrutural dos países que se debatem com este
fenômeno. Segundo Goodfellow (2017) é preciso observar como o transporte urbano é
organizado, para se ter uma visão da organização política e econômica de um país. Segundo o
autor e analisando os países da África, a organização dos serviços de transporte nestes contextos
é tão reveladora e igualmente política, quando vista a longo prazo.
Mas os transportes informais, também podem ser abordados sobre a perspectiva de uma
infraestrutura social que se sustenta sobre as bases do modus operandis do habitus que constrói
o modus vivendis e conforma o espaço metropolitano (SIMONE, 2004). Ao abordar desta
maneira, está-se na verdade a ampliar a visão que permeia o pensamento a respeito deste modo
de mobilidade. Embora seja, um pensamento que via de regra se debate com as limitações das
caracterizações negativas (GOMES, 2017).
A ideia dos transportes informais como um tipo de infraestrutura socioespacial está
ligado às questões subjetivas abordadas por Simone (2004), principalmente as relações socio
comunitárias estabelecidas por estes agentes, baseados na construção de grupos de confiança e
de operacionalidade e interajuda (LOPES, 2011), que conformam um verdadeiro sistema capaz
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de se reinventar dentro das dinâmicas urbanas quotidianas e se inserir, subterraneamente nas
lógicas do planejamento. Este (o planejamento), por ser, via de regra; cativo de uma
racionalidade de políticas excludentes, acaba legitimando estas infraestruturas sociais inseguras
do ponto de vista legal, econômico. Mas que por outro lado, representam a “resposta criativa
dos excluídos” (SOTO, 1987).
Os transportes informais enquanto expressão da desigualdade e segregação
socioespacial das metrópoles periféricas (VILLAÇA, 2012) revelam e sustentam por um lado,
a precariedade, não apenas do trabalho e da inserção social, mas dos processos de produção dos
espaços metropolitanos contemporâneos. Por outro lado, apesar das classificações aplicadas a
este modo de transporte tais como: transporte “informal”, “paratransit” “indígena”, “transporte
do terceiro-mundo”, “tecnologias intermediárias” ou “transporte de baixo custo” (CERVERO,
2000), o facto é que, estes transportes têm se revelado em um sistema de múltiplas vantagens
(CERVERO; GOLUB, 2007). Sejam: socioeconômicas; socioculturais ou espaciais.
Porém, os estudos a respeito dos transportes informais, ainda revelam um grande
desconhecimento das várias nuances, níveis, lógicas em como este sistema opera e influencia a
produção e estruturação do espaço metropolitano. Pouco se sabe por exemplo, como este modo
de transporte vem atingindo novos patamares e se constituindo não apenas em um modo
operandis da mobilidade, mas em um elemento de grande impacto que orienta, inclusive o modo
de vida de cidades ou regiões metropolitanas como Luanda e dezenas de outras realidades
periféricas do Sul Global (CHALANA; HOU, 2016).
Logo, compreender este sistema, torna-se uma tarefa vital, tendo em vista que o
transporte informal é um dos traços mais comuns em uma grande maioria de realidades
africanas (QUADRO 7).
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QUADRO 3 | Designação dos minibus informais África e no Rio de Janeiro.

País
Angola
Costa do Marfim
Gana
Guiné-Bissau
Moçambique
Nigéria
Quênia
Senegal
Tanzânia
Zimbabué
Rio de Janeiro, Brasil (1920-1930;
1940-1960;1970-1980)

Designação
Candongueiros
Gbakas
Tro-Tro
Toca-Toca
Chapas
Danfos
Matatus
Car Rapid
Dala-Dala
Commuter Omnibus

%/Ano
89/2014
89/2008
93/2003
89/2008
87/2008
97/2008
98/2013

Faiscadores, Lotações, Cabritinhos

(2016) (2016)
Fonte: Elaboração do autor.(2018) a partir de Lopes (2011), Mamani (2007), Eric Bruun e Roger Behrens
e Key Research (2014).

Neste quadro, faz-se referência à designação e predomínio dessas categorias em alguns
países da África e no Rio de Janeiro em diferentes períodos de sua história de acordo com
Mamani (2007). Em muitos casos, como no Quênia por exemplo, vem se verificando uma certa
emancipação dos transportes informais ao migrarem da informalidade para a formalidade, por
meio da aplicação de regras de licenciamento, dada a predominância destes transportes. Este
mesmo processo, verifica-se também em Luanda (LOPES, 2011) que se debate com uma
incongruência legal, política e social, em que as viaturas são licenciadas, os motoristas são
habilitados, quando portadores da documentação exigida. Mas ao mesmo tempo, tantos os
motoristas, quanto os cobradores, ou outros agentes ligados a esta atividade, não fazem parte
de nenhuma categoria profissional. Não são amparados por nenhuma lei de proteção social ou
de trabalho; e não existe nenhum critério ou regulamento para as regras de contratações, ou das
regras de trabalho. Submetendo estes atores, a uma verdadeira exploração humana impelida
pela luta de sobrevivência.
Esta realidade faz Lopes (2011) considerar os transportes informais licenciados em
Luanda - que não são mais de 10% de todos os transportes informais existentes (LUANDA,
2014), de semiformais. A tolerância ou conivência desta condição dos transportes informais em
muitas metrópoles periféricas, é segundo Cervero (2000) motivada pelas vantagens que estes
oferecem a estrutura urbana e aos deslocamentos humanos, principalmente pela ausência ou
ineficácia dos transportes formais. Mas também - olhando para Luanda, pela conjuntura da
corrupção e da lógica patrimonialista do Estado (OLIVEIRA, 2015; ROCHA, 2017) e do anseio
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a acumulação primitiva imediata (SCHUBERT, 2016) por parte de agentes do circuito superior
(SANTOS, 2004)
Por outro lado, o transporte informal - enquanto parte da economia informal, tornou-se
em um sistema de economia urbana (MATEO-BABIANO, 2016) e é tido, como referido
anteriormente, como a resposta empresarial do cidadão a uma falta de capacidade do Estado
(SOTO, 2010). Mas a insistência de Soto (1987; 2010) em considerar os agentes informais
como uma resposta de “cidadãos empreendedores”, se esgueira da análise e compreensão deste
sistema como uma condição estrutural deletéria, que não é resultante de um acaso. E sim,
sistemicamente produzida por uma lógica de exploração dos territórios (HARVEY, 2006).
Ademais, os “empreendedores” deste setor, que conseguem distanciar-se da condição
precária deste sistema e alcançar a “emancipação social” (MIGNOLO, 2003), precisam estar
ligados à cadeia de privilégios estabelecida por atores criados pelo processo histórico (no caso
de Luanda), baseado na guerra, mas também pela influência político/econômica. Portanto, um
tipo de “empreendedorismo”, que embora influencie a ordem do sistema e a conformação
urbana, não se apresenta, pela atual lógica, como possibilidade de transformação estrutural e
social efetiva, capaz de promover uma libertação do jugo da precariedade urbana. Segundo
Mignolo (2003) a emancipação sugere a ascensão na estrutura social estabelecida, enquanto a
libertação implica o questionamento e a transformação dessa estrutura.
Castells (1984) considerou o transporte informal como a ação social coletiva de assuntos
subalternos para fornecer os seus serviços coletivos no nível de bairro. Porém, no contexto
contemporâneo de muitas metrópoles com grande predominância dos transportes informais
como visto no (QUADRO 7), este modo de mobilidade urbana se tornou na infraestrutura social
fundamental para o fornecimento de serviços coletivos no nível metropolitano. Uma condição
que representa um modelo socioespacial essencial em que o próprio setor de transporte informal
passa a reivindicar um direito fundamental enquanto responsável pelo deslocamento maioritário
das populações de um município, cidade, ou de uma região metropolitana para outra
(CALDEIRA, 2017).
Segundo Goodfellow (2017) estas modalidades de transporte se tornam em grandes
organizações com grande poder e conexões políticas31 e outras vezes até, em grupos criminosos.
Mas em muitos casos como em Luanda por exemplo, embora se registre os fatores apresentados
por Goodfellow, também é possível verificar diversos grupos com diferentes níveis de

31

Aqui, cabe inclusive, um esboço reflexivo a respeito dos tipos de transporte UBER, LYFT e outros
contemporâneos no sentido de se fazer a seguinte pergunta: O Uber é um sistema de transporte formal ou informal?
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organização (LOPES, 2011), que garante a sobrevivência e expansão da infraestrutura sócio
comunitária que conforma o espaço urbano/metropolitano. Assim, no caso de Luanda e das
realidades apresentadas por Goodfellow (2017): Nigéria, Tanzânia, Quênia, África do Sul,
Uganda, fica cada vez mais difícil, analisar as questões urbanas e sociais a partir da ideia da
desordem, ou da total perda de controle do poder púbico sobre o sistema informal.
O que se pode dizer, no entanto, é; que há uma relação dialética e sistêmica entre a
organização do território e a organização social que influência a produção de elementos e
categorias como os transportes informais, que são sustentados pela conivência e conveniência
por parte das autoridades governamentais e da conjuntura socioeconômica. Porém, o estágio
que os transportes informais alcançaram, impõem agora a necessidade de se compreender este
sistema sobre um outro olhar, que valorize sua força, lógicas e capacidades de estruturar o
espaço, como possibilidades para repensar as políticas de planejamento e a transformação das
metrópoles periféricas, de um modo que influencie um modelo de desenvolvimento
socioespacial que emerge das racionalidades endógenas que o próprio espaço criou.
No Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral, embora atualmente, o transporte informal
não seja uma prática comum nos grandes centros urbanos - o que não significa que não existam,
uma vez que Cervero (2000) faz referência à São Paulo como uma das regiões onde se podia
encontrar transportes informais. Embora, é claro, Cervero (Op. Cit.) estivesse se referindo a
certos focos específicos, e não ao modus operandis da mobilidade da grande metrópole. Podese dizer, que a atividade das minivans existentes em algumas cidades do Brasil, que em algum
tempo no espaço, já pertenceram à categoria informal (MAMANI, 2007) é hoje classificada
como “transporte alternativo” formal, servindo de apoio ao grande sistema de massa. Embora
estas, assim como as minivans dos Estados Unidos da América da década de 1960 e 1970
(BEHRENS; MCCORMICK; MFINGANGA, 2016), na sua grande maioria, não tenham
também, um sistema de horários fixos. Um dos aspectos que caracterizou os paratransit e
caracteriza em geral os transportes informais (ESHIWANI, 2016).
Até aqui, pode-se compreender então que, os transportes informais de Luanda e de
muitas metrópoles periféricas são a materialização das dinâmicas da matriz socioespacial,
econômica e cultural que sistematiza, dentro de um processo histórico, a conformação
urbano/metropolitana bem como, o uso e a ocupação do solo. Estas dinâmicas, no entanto, nem
sempre estão circunscritas a um sistema regulatório ou de planejamento formal, mas se
efetivam, de acordo com o raciocínio de Vasconcellos (2000), por meio de articulações
múltiplas entre atores, categorias, modos e sistemas que se colocam como responsáveis pela
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produção física e subjetiva do espaço urbano. Um urbano que é, em última instancia, resultado
de uma lógica hibrida.
Desde o último quartel do século passado, tem-se verificado um maior interesse em
estudos e discussões que tentam compreender, definir e explicar o impacto dos transportes
urbanos informais em relação a infraestrutura urbana sobre os mais variados vieses. No entanto,
a maioria da literatura sobre transporte informal e infraestruturas urbanas vê estes sistemas e
relações, mais como um conjunto de oportunidades de investimentos de capital, técnicas
administrativas, de engenharia urbana, ou apenas pela racionalidade política (BEHRENS;
MCCORMICK; MFINANGA, 2016; GAMBEL; PUGA, 2017). Nossa discussão, procura ir
além deste raciocínio e desafiar as perspectivas maioritariamente tecnicistas e impulsionadas
por um marketing de cidade que não se concretiza na racionalidade da estruturação do espaço
das metrópoles contemporâneas do Sul Global.
Assim, mais do que um elemento da mobilidade urbana, um meio de prover
deslocamentos e acessibilidade, busca-se compreender os transportes informais sob os
seguintes argumentos: a) modo de operar e produzir o espaço urbano, ou seja; uma forma de
compreender a vida urbana (modus operandis e modus vivendis); b) infraestrutura urbana social
(SIMONE, 2004) que estrutura as relações socioeconômicas, culturais e políticas; e, finalmente
como c) um elemento que constrói um modo hibrido (GAMBEL; PUGA, 2017) de conformação
socioespacial que desafia a maneira de pensar o planejamento e a reestruturação urbana das
metrópoles contemporâneas periféricas.
Ao continuar esta discussão, torna-se importante lembrar que os transportes informais
são um assunto de larga controvérsia (WRI, 2013). Principalmente devido ao seu caráter
irregular e os impactos negativos que este sistema exerce sobre as políticas de desenvolvimento
urbano/metropolitano (GOODFELLOW, 2017). Porém, segundo o autor, o crescente
predomínio dos transportes informais nos países não desenvolvidos, são também, um resultado
do desinvestimento nos transportes públicos formais e a desregulamentação generalizada que
se registra a partir dos anos de 1980 (ESHIWANI, 2016). Período que em Luanda, os
candongueiros passam a ganhar força como sistema de transporte predominante (LOPES, 2011,
DOMINGOS, 2012).
Embora se possam apontar vários fatores como causas para a configuração e predomínio
deste modo de produção urbana, em geral e de acordo com Vasconcellos (2000) este fenômeno
está principalmente atrelado a questão econômica. Tendo em vista que a atividade dos
transportes informais são, como já referido no caso de Luanda, não apenas uma condição de
sobrevivência e do cumprimento das funções urbanas como a mobilidade; mas também, às
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questões da acumulação primitiva e ascensão social (LOPES, 2011; GOMES 2017). No
entanto, esta realidade por si só, traz consigo os seus efeitos e consequências típicas, tal como
colocado por Vasconcellos (2000, p. 133):
“o aumento rápido do transporte informal leva, em um primeiro momento, a
consequências típicas como a competição selvagem e a degradação das condições de
trabalho e, num segundo momento, a tentativa de autoregulação que resultam na
formação de monopólios privados.”

Apesar deste fato, não se deve - ao abordar os transportes informais como infraestrutura
social (SIMONE, 2004) ficar preso a esta característica mercantil que é tipicamente, a razão do
insucesso das tentativas do tipo de hibridação mencionadas, dadas pelas disputas entre grupos
e setores formais com os grupos e interesses informais (SCHALEKAMP; BEHRENS, 2010;
FERRO; BEHRENS; WILKINSON, 2013). Isto, em meio aos discursos da tão almejada
reestruturação e desenvolvimento urbano.
De acordo com Vasconcellos (2000) os embates entre os agentes da ordem formal e os
sujeitos da “desordem” (outra ordem), acontecem porque;
“os operadores informais entendem que passam a ter um negocio particular que
devem conduzir de acordo com seu entendimento do que seja conveniente. Toda
interferência pública é vista como intrusão na liberdade da iniciativa privada. Toda
sorte de instrumentos é usada para proteger o interesse privado, seja legal ou ilegal,
pacifico ou violento” (VASCONCELLOS, 2000, P. 134).

Por outro lado, a visão de organização socioespacial baseada na erradicação do sistema
informal (WRI, 2013) apresenta ainda mais desafios e dúvidas para a maioria das realidades
periféricas imersas em um sistema urbano pouco regulamentado e sem grandes convicções
teóricas e institucionais de planejamento urbano. Uma situação que, além de não oferecer
margem para compreender os fatores socioculturais que determinam esta racionalidade, podem
simplesmente desempenhar um papel contrário, do ponto de vista da reorganização do
sistema/estrutura metropolitana.
Vasconcellos (2000) ao citar Cervero (1998) diz que, a simples erradicação do sistema
informal para dar lugar a sistemas modernos e favorecer o uso do automóvel particular, coloca
a população mais desfavorecida ainda mais à margem das possibilidades do acesso à cidade e
às oportunidades socioeconômicas e culturais. Esta afirmativa pode se completar em Cervero
(2000) Gamble e Puga (2017) quando afirmam que os transportes informais são, em geral,
dotados de grande flexibilidade quanto ao acesso e rotas, preços, frequência e predominância
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no espaço de circulação, favorecendo a população de baixa renda e sócio espacialmente
excluída; que nestas realidades é a maioria (MARICATO, 2000).
Assim, apesar de todas suas controvérsias, o transporte informal é considerado por
muitos autores como sendo um elemento complementar dos transportes formais
(VASCONCELLOS, 2000). Uma complementariedade que conforma um espaço híbrido que,
por não ser planejado e acompanhado por políticas públicas que valorizam os sujeitos subjetivos
do espaço social, dão a sensação de um espaço desorganizado. Mas que, se pensados dentro de
uma racionalidade de planejamento democrático e participativo, pode oferecer uma outra visão
espacial com possibilidades de desenvolvimento de uma outra ordem urbana (CERVERO,
2000; CERVERO; GOLUB, 2007).
Vale recordar que os transportes informais são um subproduto da informalidade nas suas
mais diversas formas de produção e apropriação do espaço urbano. Um conjunto de regras,
relações e conhecimentos da comunidade que molda o planejamento da infraestrutura de
trânsito e as ligações das componentes humanas e não humanas (GAMBLE; PUGA, 2017).
Sendo para muitas metrópoles periféricas do Sul Global, o traço mais comum e predominante
do espaço de circulação e transportes (BEHRENS; MCCORMICK; MFINANGA, 2016;
GAMBLE; PUGA, 2017; CERVERO, 2000; LOPES, 2011). Por este motivo, os transportes
informais colocam à prova a matriz do pensamento tradicional da arquitetura e do urbanismo
moderno baseado nos traços retilíneos dos romanos, exaltados por Le Corbusier quando dizia:
Os Romanos eram grandes legisladores, grandes colonos, grandes chefes de família.
Quando chegavam a algum lugar, a encruzilhada das estradas, à beira do rio, pegavam
o esquadro e traçavam a cidade retilínea, para que ela fosse clara e ordenada, pudesse
ser polida e limpa, para que as pessoas se orientassem nelas facilmente, para que a
percorressem com facilidade - tanto a cidade de trabalho (a do Império) como a cidade
de prazer (Pompéia) (LE CORBUSIER, 2009, p.7).

Mas as cidades dos transportes informais não são sempre (em fato, raramente o são)
“retilíneas, claras” e não poucas vezes, são difíceis de por elas circular. Na maioria das vezes
não tem rotas claras/obrigatórias, inventam caminhos e redesenham a paisagem urbana
(CERVERO, 2000). Constroem dentro de suas lógicas, a sua própria ordem, o seu próprio
caminho; provavelmente aqueles caminhos que Le Corbusier (2009) chamaria de “o caminho
das mulas”.
A partir do sistema de circulação e transportes, a visão do autor (Op, Cit.) passa a
apresentar-se limitada para a leitura da urbanização contemporânea do contexto de Luanda e
outras metrópoles dos países do Sul. Cuja ordem não está limitada a disposição geométrica e
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retilínea, nem do desenho da prancheta e/ou, do planejamento e disposições político/territoriais.
Mas nas articulações dos elementos socioeconômicos físicos e subjetivos do espaço, que
constroem as dinâmicas urbanas.
A retomada da abordagem de Le Corbusier (2009) apresenta-se de vital importância
pelo fato de ser esta racionalidade de arquitetura e urbanismo que em essência, guia a lógica do
pensamento da ordem e desordem urbana, muitas vezes usada por planejadores como
argumento para as operações urbanas que visam as “requalificações” e os “reordenamentos”
das cidades. Requalificações que invariavelmente se convertem em exclusão e gentrificações
(BIDOU-ZACHARIASEN, 2006) sem o arrojo de uma outra visão socioespacial. Em facto, é
esta forma de pensar a estruturação destes espaços urbanos contemporâneos, que se apresenta
limitado, por reduzir a complexidade envolvida nos modos, elementos e categorias de transporte
informal que permite a mobilidade urbana.
Segundo Vasconcellos (2000) a mobilidade urbana é a liberdade de deslocamentos de
pessoas e bens a todas as atividades essenciais das cidades. Assim, entende-se que a mobilidade
urbana está essencialmente ligada a conectividade. Não importando (em primeira instancia),
como esta conectividade é realizada. Uma vez que, como colocado por Villaça (2012, p. 23):
“na maior das hipóteses, mesmo não havendo infraestrutura, uma terra jamais poderá ser
considerada urbana se não for acessível - por meio do deslocamento diário de pessoas”. Ou seja,
aqui, a conectividade é um fator fundamental na estruturação do espaço urbano/metropolitano.
Por outro lado, é possível ampliar esta compreensão do ponto de vista da acessibilidade
(a facilidade com que as pessoas realizam seus deslocamentos no espaço urbano), e
compreender, como as funções urbanas estão distribuídas no território.

a acessibilidade, vista como a facilidade de atingir os destinos desejados, é a medida
mais direta (positiva) dos efeitos de um sistema de transporte. Na sua natureza mais
simples, a acessibilidade pode ser medida pelo número e pela natureza dos destinos
(desejados) que podem ser alcançados por uma pessoa. (VASCONCELLOS, 2000, p.
27)

De acordo com a Development Workshop (2005, p. 40), “a terra é um recurso escasso
nas áreas urbanas e um fator vital de suporte ao desenvolvimento”. Sua gestão tem
extraordinária importância, tanto para a economia, como para as razões sociais. Segundo
Vasconcellos (2000, p. 73), o sistema de mobilidade envolve um grande consumo de recursos
naturais. “O primeiro deles é a terra, na forma de vias, calçadas e locais de estacionamento dos
veículos”. O consumo do espaço de circulação (Op. Cit., 2000, p. 42), “depende do tipo de
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transporte utilizado e da ocupação média dos veículos”. Isto é; consumo estático e consumo
dinâmico32.
Em Angola, o fator terra está intimamente ligado à produção social. E a produção social
do espaço é realizada por vários agentes que interagem entre si, dentro de um sistema de
interesses. Este modelo de produção espacial e, portanto, produção da cidade, é explicado por
Vasconcellos (2000, p. 9), quando aborda a relação do espaço e seus agentes de produção e a
mobilidade,
a interação entre as diferentes forças e interesses dos indivíduos e das organizações
privadas e públicas que formam uma rede complexa na qual estão em foco não só o
indivíduo, mas todo o sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria e
o comercio, os sistemas de transportes e trânsito, os processos migratórios e o valor
da terra.

Tendo em conta as limitações da infraestrutura para o transporte formal (vias adequadas,
quantidade e qualidade da frota, nível de organização administrativa e cobertura da malha
viária, frequência nas rotas, agilidade/rapidez etc.), este modo de transporte tem se apresentado
não apenas, cada vez mais comum, mas também mais eficiente em relação aos sistemas formais,
se observados do ponto de vista destes fatores (CERVERO, 2000; GAMBLE; PUGA, 2017).
No entanto, o transporte informal ainda é encarado como uma técnica alternativa de residentes
urbanos para solucionar a falta ou ausência de provisão de transporte público, ou um transporte
carregado de falta de qualidade. Este sector é rotulado como um sistema caótico, impossível de
ser organizado (GAMBLE; PUGA, 2017).
Além de os transportes informais serem uma questão pouco compreendida, os que
tentam compreende-lo, geralmente ainda apresentam dificuldades de se abstrair da visão
predominante de ver este sistema; ou como “desorganizado” ou como um sistema a ser ou
exumado do espaço, ou ainda como elemento a ser organizado/integrado em um grande sistema
de transporte de massa por meio de técnicas de engenharia (GOUVERNEUR, 2016). Não
percebendo a origem da real força que torna este sistema perpétuo, mas também, como
possibilidade de gerar um novo paradigma para compreender as realidades metropolitanas
periféricas.
Por outro lado, segundo Gamble e Puga (2017) a maioria das metrópoles periféricas que
se debate com esta realidade dos transportes informais há já bastante tempo, ainda é difícil saber
com exatidão, por meio de estudos, tecnologias e documentos oficiais; como por exemplo suas
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O consumo estático reflete a área ocupada por uma pessoa que está parada, enquanto o consumo dinâmico
considera também a distância por ela percorrida.
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rotas específicas se desenham no espaço? Como eles se deslocam a certos lugares na cidade
(sobretudo nas áreas informais), como organizam suas agendas? E como o solo urbano
influência na provisão de trânsito informal, e como por sua vez, estes influenciam a ocupação
do solo urbano e estruturam as dinâmicas urbanas?
Mas para Gamble e Puga (2017) compreender os transportes informais também implica
explicar as perspectivas dos diferentes atores envolvidos, incluindo as autoridades e organismos
de controle, prestadores de serviços e usuários. Uma vez que, enquanto há uma tensão evidente
e permanente entre as autoridades e os operadores sobre a legalidade do serviço, os usuários
permanecem presos aos seus hábitos e cada vez mais convencidos e com razões para usar este
modo de transporte crescente.
Desta forma, entende-se que há em diferentes escalas, intima relação entre a mobilidade,
acessibilidade, os sistemas de circulação e transportes, com a produção do espaço
metropolitano. Percebe-se também, que além de diferentes atores, o espaço metropolitano é
uma interação justaposta entre os diversos elementos, sujeitos, usos, forças e objetos que
interagem no espaço. E a forma como este espaço se caracteriza diante do sistema de transporte,
depende da articulação entre os atores e a forma como se inserem e interferem neste território.
Ou seja, ao analisarmos o sistema de circulação e transportes por meio de seus modos, formas,
fluxos e organizações que influenciam a conformação e o modus vivendis do lugar, também se
entende que este é o fator preponderante e indispensável para análise e reorganização
metropolitana.
Compreende-se que, os transportes informais por um lado operam por iniciativas auto
organizadas, mas ao mesmo tempo são amparadas pelas conveniências e conivências do poder
público. Oferecem vantagens por meio de serviços de transporte, mas também econômicos e
estão ligados aos processos de produção urbana (ROY, 2005). Por outro lado, os transportes
informais nos ajudam a compreender as especificidade e peculiaridades socioculturais do
espaço metropolitano (MATEO-BABIANO, 2016). Enquanto apresentam-se altamente
eficiente e adaptável, dada à sua flexibilidade e falta de infraestrutura pesada (CERVERO;
GOLUB, 2007) em relação aos transportes formais limitados em suas rotas e nível de
organização.

2.7 Hibridização dos transportes na metrópole periférica (Conclusão)

Uma das premissas fundamentais desta pesquisa considera que o espaço metropolitano
de Luanda e de muitas cidades periféricas do Sul Global são estruturadas pelas forças da
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informalidade. Uma dessas forças com grande impacto estrutural é o sistema de circulação e
transportes informais - objeto central desta pesquisa que busca demonstrar como os transportes
informais estruturam o espaço metropolitano nos países do Sul Global, tendo Luanda como
caso de estudo.
Ao analisar o contexto destas realidades, principalmente de Luanda e ao discutir
teórico/conceitualmente a questão da relação entre a estruturação do espaço e os transportes
informais, percebeu que; em fato, nestas realidades os transportes informais não apenas
estruturam o espaço urbano, mas constroem uma lógica hibrida informal com características
próximas ao que Bhabha (1990) chamou de “terceiro espaço”. De outro modo também,
verificou-se, de acordo com as compreensões teórico/metodológicas, que: em algumas
realidades periféricas como Luanda, não existe propriamente um modelo claro socioespacial
que favoreça a discussão dualista entre formal e informal. E sim, a presença das duas lógicas
que se interdependem/combinam/cooperam/corroboram/ ou relacionam entre si em diferentes
escalas e formam uma ordem de representações múltiplas.
Classifica-se esta ordem como hibrida informal, porque não é, a priori e formalmente,
estruturada pelas políticas públicas de planejamento, mas pelas forças, nuances e subjetividades
inerentes à própria produção do espaço. Mas também, de um outro modo, considera-se que a
maneira como se organiza, se administra, se explora e se governa estes territórios, resulta em
dinâmicas urbanas, socialmente peculiares e assimilada pela própria metrópole no conjunto
desta hibridação.
Neste caso, esta assimilação, cria uma racionalidade que costura o modo de vida urbano,
antes classificado como informal, e aqui, identificado como um modo urbano híbrido costurado
entre os sujeitos da formalidade e da informalidade. Apesar da predominância dos elementos e
categorias informais apresentados mais adiante no capítulo III, que exprimem a força e presença
da informalidade, não seria teórica/metodologicamente sustentável concluir o debate com a
ideia primária de que tudo, ou que a metrópole de Luanda seja informal.
Porém, é preciso considerar, como outrora afirmamos, que dentro da predominância
desta “outra ordem”, existe um arranjo próprio que emana do habitus das articulações políticas,
econômicas e socioculturais que configuram o processo de urbanização e metropolização.
Como visto nos capítulos anteriores e será detalhadamente demonstrado no capítulo IV, a força
política, econômica e social que os candongueiros possuem, lhes foi emprestada também, pelo
próprio poder oficial do setor formal que exerce a mobilidade dualista (OLIVEIRA, 2003),
para; ou se beneficiar da invisibilidade que a informalidade proporciona, ou simplesmente para
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mitigar sua incapacidade de suprir as necessidades básicas da população (SOTO, 1987).
Tornando assim a informalidade, um sistema conveniente.
A produção socioespacial das metrópoles periféricas, por meio dos transportes
informais, produziu, lógicas e racionalidades de interrelações sociais, políticas e econômicas
que constroem uma infraestrutura social, que ao se conectarem incondicionalmente com o setor
formal, ofuscam a dualidade entre os dois sistemas. Ou seja; ao mesmo tempo em que a
informalidade se expressa na cidade por meio de seus elementos físicos e subjetivos, a cidade,
por sua vez e por meio de suas regras expressas ou implícitas na subjetividade, institucionais
ou políticas formais, reforçam a própria informalidade e criam um novo sistema de produção e
modo de vida urbana.
Em meio a este contexto, vem surgindo no campo global, novos pensamentos, discursos,
ideias, debates que questionam esta ordem, principalmente imposta pelos transportes informais,
na intenção de compreender, qual será então, o modelo, o caminho, o método, pelo qual devese pensar a reestruturação e o planejamento destas metrópoles (WRI, 2013). Normalmente, tais
discussões apresentam-se quase que invariavelmente fragmentadas, olhando para a questão em
blocos isolados. É por esta forma isolada de ver este fenômeno, que surge a ideia da hibridação
dos transportes (formais informais), como método de reestruturação do sistema de mobilidade
urbana proposta por alguns autores como Schalekamp e Behrens (2016); Ferro, Behrens e
Wilkinson (2013); Bruun e Behren (2016).
No entanto, suas abordagens hibridas são debatidas quase que sempre, sobre o ponto de
vista da engenharia dos sistemas de transportes, trazendo pouca visão do impacto da
organização da infraestrutura social, do habitus e das questões endógenas que influenciam o
uso e a ocupação do solo, bem como a produção do espaço (SIMONE, 2004; GAMBEL; PUGA,
2017). Olhando para os transportes informais de Luanda, nossa pesquisa vem evidenciando que;
os candongueiros não são apenas uma categoria física de transporte, mas um modus operandis
que coopera de forma predominante para a organização de um modus de vida baseado na
idiossincrasia da informalidade, e nas peculiaridades do sistema político, econômico e
sociocultural desta metrópole. Sugerindo para nós, que este é então, o ponto de partida para a
discussão da hibridação como conceito de reestruturação socioespacial.
As abordagens essencialmente focadas na reestruturação física dos sistemas de
mobilidade, pouco nos elucidam, conceitualmente, sobre as implicações das subjetividades, do
habitus, das peculiaridades e inter-relações sociais inerentes a este sistema, sobre a
conformação urbana das metrópoles do Sul Global. Suas lógicas estão mais voltadas para o
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empreendimento de infraestruturas físicas, que muitas vezes não converge com as reais
necessidades ou realidades culturais (SIMONE, 2004; BOURDIEU, 1989; BHABHA, 1990).
Por outro lado, a lógica da hibridação baseada apenas na implementação da
infraestrutura física de sistemas de mobilidade - que com certeza impacta e muda as relações
sociais urbanas e as logicas do uso e ocupação do solo em alguma medida, além de não
abordarem com clareza o impacto das externalidades socioespaciais e econômicas resultante
desta combinação, como um fator de grande importância na reestruturação urbana; veem os
transportes informais apenas como um apêndice que deve ser integrado e procurar se adequar
ao grande sistema - formal (KAPILA; MANUNDU; LAMBA, 1982; BEHRENS;
MCCORMICK; MFINGANGA, 2016; BRUUN; BEHREN, 2016), que em geral e quando
existe, tem pouca expressão na maioria das realidades periféricas. No entanto, em grande parte
destas realidades (como em Luanda), os sistemas de transporte formal são o grande sistema,
tendo em vista as limitações administrativo/operacionais dos transportes formais destas
realidades. E as limitações de cobertura da malha viária urbana.
Ademais, a visão de considerar os transportes informais apenas como um apêndice do
sistema formal, contraria a ideia do planejamento democrático participativo e que valoriza a
abordagem de “baixo para cima” (PEREIRA et al, 1993; GAMBEL; PUGA, 2017). Além disso,
tem sido a causa dos insucessos nas negociações e integração dos transportes informais nos
sistemas hibridos contemporaneos que veem se instalando em algumas cidades como:
Joanesburgo, Cidade do Cabo, Nairobi, Assunção entre outras (KAPILA; MANUNDU;
LAMBA, 1982; BEHRENS MCCORMICK; MFINGANGA, 2016; BRUUN; BEHREN,
2016).
Neste ponto, deve-se compreender que nestas realidades, assim como os candongueiros
em Luanda, os transportes informais são o sistema predominante da mobilidade urbana e muitas
vezes apresentam-se mais “organizados” (dentro de suas próprias lógicas) e operacionais do
que os próprios sistemas convencionais. Ainda que sejam os novos sistemas de BRTs. Pois,
existe outra componente para este argumento, que está ligada ao sistema político administrativo
destes territórios (como vimos é debatido no capítulo III) que muitas vezes, se apresenta como
o verdadeiro articulador da verdadeira desordem e ineficiência destes sistemas. Seja pelas
incongruências administrativas, pelos desinvestimentos no transporte publico, ou pelas disputas
politicas

que

visam

os

benefícios

pessoais,

impulsionados

pela

alta

corrupção

(GOODFELLOW, 2017).
Mas este fato, não deve levar á um culto aos transportes informais e nem deve nos levar
a cogitar uma legitimação da atual ordem engendrada por este sistema, fundamentando-se no
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argumento do cumprimento das funções urbanas pela via da informalidade do transporte. Uma
vez que, de acordo com Davis (2006, p. 185) a precariedade da informalidade reflete a “[...]
forma primitiva da exploração humana do terceiro mundo”, e que ganhou vida com a
globalização pós-moderna. Ou seja, a predominância deste modo e lógicas informais de
produção urbana, deve servir de estímulo para repensar as estratégias de produção de políticas
de planejamento urbano regional mais eficientes, inclusivas e realistas. Sem, no entanto,
submeter-se à força da precariedade e exploração humana inerente ao sistema informal.
Assim, a valorização da abordagem de “baixo para cima”, pressupõe reconhecer a
premissa da hibridação no sentido mais amplo. Uma vez que, neste caso, aquela narrativa (de
baixo para cima), não se pode bastar e sustentar a si mesma. Pois, em algum ponto no tempo e
no espaço, a lógica “de baixo para cima” conecta-se invariavelmente com a racionalidade de
“cima para baixo”. A este respeito e citando os exemplos de Bogotá e Medelin (abordados no
Capítulo I), coloca Gouverneur (2016) que; dependentemente de como se aplica esta visão de
reestruturação do território e do espaço urbano/metropolitano; podem-se originar outras
composições e modos espaciais possíveis de reduzir a lógica excludente.
Independentemente dos pontos positivos e negativos que as novas experiências latinoamericanas de cidades como Bogotá e Medellín apresentam, o facto é, que “na América Latina,
as práticas de planejamento urbano tem passado de experimentos modernistas grandiosos, a
grandes projetos de diversificados usos e grandes projetos de desenvolvimento urbano”
(HOLSTON, 1989 p. 41). No entanto, nestas experiencias, enfatizam ideias como
sustentabilidade, resiliência e a ideia de cidade de classe mundial (ZEIDERMAN, 2016) como
forma de impulsionar estas organizações espaciais.
Por outro lado, estas ênfases, contrastam com a ordem estrutural imposta, que muitas
vezes se perpetua como modus operandis do urbanismo periférico, sem uma verdadeira
mudança sistémica. E geram então, certas incongruências na compreensão destas experiências.
De qualquer forma, estas são as ideias e conceitos que têm servido de modelo para muitas
realidades do Sul Global, tanto da América Latina, mas principalmente da África
(SCHALEKAMP; BEHRENS, 2013; FERRO; BEHRENS; WILKINSON, 2013) como é o
caso da própria Luanda em Angola (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015).
Talvez pela semelhança (com o exemplo de Bogotá), cuja urbe não possuía um sistema
de transporte metropolitano de massa eficiente, até a introdução de seu BTR
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chamado Transmilenio33; a adoção destes modelos latinoamericanos por outras metrópoles
periféricas, tem centrado sua atenção nos critérios de desenho e implementação para atuar sobre
corredores de transporte existentes ou propostos (GOUVERNEUR, 2016). Mas um aspecto que
também faz parte da “revolução urbana” destas duas cidades mencionadas, mas que não parece
estar sendo considerado e explorado pelas metrópoles inspiradas, é o fato de como este sistema
permitiu a captura das externalidades produzidas pelo sistema de transportes, e gradualmente
incorporou melhoras espaciais e operacionais dentro do tecido informal, criando cenários
urbanos de boa qualidade, reforçando os aspectos positivos das áreas autoconstruídas/informais
(GOUVERNEUR, 2016).
Embora na América Latina estas práticas de “planejamento social” pareçam ser mais
evidentes com grande repercussão mundial, inspirando ações copistas em um grande número
de cidades africanas, existe outros aspectos que alguns autores buscam chamar atenção, e que
está intrinsicamente relacionado com o uso da terra e o desenvolvimento orientado para o
trânsito. Uma questão que na América Latina é historicamente precedente com o exemplo do
BRT de Curitiba na década de 1970 (LINDAU; HILDAGO; FACCHINI, 2010). A questão da
terra, das articulações político/governativas e da participação democrática, torna-se assim, em
alguns dos aspectos fundamentais a se ter em conta nestas análises.
Segundo Gilbert (2006) cidades com status de superstar regionais como Bogotá, têmfocado sobre o comportamento cívico e sistemas de transporte sustentável como fundamento
para resolver problemas urbanos relacionados ao uso e ocupação do solo. Em Medellín,
conhecida por seu sucesso com “urbanismos sociais” (POCATERRA, 2016) instituições
públicas e privadas concentradas em uma combinação de bibliotecas “espetaculares”, veículos
aéreos e museus, tem servido como uma forma de regenerar e conectar áreas marginalizadas
socialmente e espacialmente (GOUVERNEUR, 2016). Um processo que tem moldado, por
meio do sistema de transporte; a integração socioespacial, no momento que é também,
acompanhado de políticas públicas eficientes que se refletem na estrutura metropolitana e nas
dinâmicas urbanas quotidianas (BRAND; DÁVILA, 2011).

33

TransMilenio é um sistema de transporte público metropolitano de veículo leve sobre pneus (VLP) que funciona
na cidade de Bogotá, Colômbia. O sistema consiste em veículos articulados perfazendo trajetos estabelecidos e
fazendo paradas fixas nas estações exclusivas. O TransMilenio é um Bus Rapid Transit (BRT) com corredores
segregados, via dupla - permitindo ultrapassagem. A rede do TransMilenio está inspirada na Rede Integrada de
Transporte de Curitiba, mas com algumas alterações como por exemplo o transito dos ônibus por canaleta
segregada, sem cruzamentos em nível, com duas faixas em cada direção, permitindo assim ultrapassagem entre os
veículos (GOUVERNEUR, 2016).
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Entretanto, e colocando à parte os exemplos (modelos de reestruturação urbana citados),
não se pode ainda dizer, que as metrópoles que buscam reproduzir estes modelos (sobretudo
africanas), estejam aplicando uma racionalidade hibrida, no seu conceito mais amplo como
entendido aqui nesta pesquisa, que começa com as apresentações e compreensões alargadas em
Hommi Bhabha. Em fato, como considerou Bhabha (1990), este comportamento meramente
copista, constitui-se em “traduções nocivas”. Ou seja, é uma maneira de imitar ou traduzir o
original que nunca se completa ou se conclui em si mesmo.
A hibridação que aqui se pretende discutir e compreender, prima, como ponto de partida
da representação socioespacial equilibrada dos sujeitos e categorias que compõem uma mesma
matriz espacial. De acordo com Moscovici (2009) a representação social é o processo pelo qual
se estabelece a relação entre o mundo e as coisas. Logo, ao se importar modelos sem considerar
o contexto concreto onde estão situados as pessoas, grupos, expressões culturais e de objetos,
se abdica da própria condição da realidade social a serviço dos modelos de enquadramento de
realidades.
Assim, a hibridação não deve ser vista apenas como componente resultante da
integração de dois ou mais componentes físicos como por exemplo os transportes informais,
com o sistema formal enquanto atividade de transporte, mas observar toda a conjuntura dos
sujeitos e práticas representativas que costuram um modo de vida urbana e que impacta as
políticas de planejamento e a reestruturação dos espaços metropolitanos periféricos. Pelo que,
é urgente organizar uma base teórica/conceitual a partir da qual se possa discutir a aproximação
da hibridação por um outro olhar, mas que valorize, além da combinação física das
infraestruturas de transportes, a infraestrutura social e suas categorias, sujeitos e elementos
intrínsecos.
Em primeiro lugar, pode-se discutir esta questão a partir de Bhabha (1990) que ao
postular sobre o hibridismo na construção da identidade dos sujeitos, afirma que existe um
espaço relacional marcado pela alteridade e duplicidade que se configura por outro lado, em
lugar de cisões. Mas o próprio autor (Op. Cit.), considera que é justamente neste aspecto
relacional que está implícito o hibridismo que surge primariamente pelo conceito do que
chamou de mímica - uma estratégia que procura se apropriar e se apoderar do outro. Bhabha,
que no contexto desta discussão se dedica em analisar os aspectos da colonização Inglesa na
Índia, traz - não obstante os distanciamentos histórico/contextuais; uma compreensão capaz de
elucidar a construção e aplicabilidade do conceito híbrido.
Recorda-se que, qualificar o espaço de circulação ou o próprio espaço metropolitano de
Luanda na sua maior dimensão como informal, seria também dar a ele uma identidade. Mas,
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neste caso, a identidade, em termos absolutos não existe; pois nunca é um produto acabado
(BHABHA, 1990). Ela constrói-se sob as fissuras, nas travessias e negociações que ligam o
interno e o externo, o público e o privado, o formal e o informal, o psíquico e o político e na
ressignificação da compreensão cultural. Mas deve-se entender-se, que esta é uma “produção
desigual e incompleta de significação e valores, muitas vezes compostas por demandas e
práticas incomensuráveis, produzidas no ato de sobrevivência cultural” (BHABHA, 1990, p.
48). Por este olhar, pressupõem-se então, que a identidade, neste caso, é sempre hibrida. E mais
uma vez, a caracterização de Luanda apenas como metrópole informal, se dissipa.
O espaço metropolitano de Luanda representa um mosaico de formas diferentes na
multiplicidade de contextos e sistemas de valores culturais que se acirram e se justapõem na
constituição do modus vivendis e operandis. Seja da mobilidade, como da produção do espaço.
Assim, pode-se dizer que, observando o aspecto cultural implícito na produção do modus
vivendis e operandis, também se verificam, por outro lado, novas possibilidades para as ações
políticas e urbanas. Segundo Bhabha (1990, p. 211), “o hibridismo é o terceiro espaço que
possibilita o surgimento de outras posições |...| Desloca as histórias que o constituem, e
estabelece novas estruturas de autoridade, novas iniciativas políticas, que são muitas vezes mal
compreendidas atreves da sabedoria normativa”.
Por meio deste entendimento, e olhando para o contexto espacial de Luanda e os
sistemas de transportes (formais e informais), compreende-se o hibridismo como um sistema
que constitui o espaço social. Onde os valores dominantes que clamam por supremacia,
soberania, autonomia e hierarquia, passam a ser ressignificados. Uma lógica marcada por
ambivalências e antagonismos que sugere a negociação entre os sujeitos. Mas não aquela
negociação que implica a assimilação ou a simples colonização. E sim; aquela que possibilita
o surgimento de uma agência intersticial que recusa o dualismo da representação habitual da
contrariedade social (BHABHA, 1990).
Para o autor, negociar com a “diferença do outro”, revela a insuficiência radical de
sistemas sedimentados e cristalizados de significação e sentidos. Este é um aspecto tão crucial,
que a não compreensão tem levado a políticas públicas de planejamento equivocadas e
incongruentes. E não se pode pensar um espaço equânime, moderno, desenvolvido e global, se
não se compreender este princípio.
Portanto, entende-se que o hibridismo pode ser tanto natural, quanto induzido. E no
contexto de produção socioespacial das metrópoles do Sul Global ele apresenta-se como
característica evidente e necessária a estes espaços, enquanto condição de sua sobrevivência
histórica, identitária e humana. Pelo que a importância de ressignificar o espaço por meio desta
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abordagem, permite descedimentar e deslocar a perspectiva hegemônica global, dando lugar a
justaposição e valorização do “terceiro espaço” (BHABHA, 1990). E isto não significa, de
acordo com o autor, a mera substituição das forças e abordagens hegemônicas por outro
marginalizado, mas a instituição de um processo que se completa por meio de seus sujeitos,
elementos e categorias. Onde as certezas aparentes do discurso hegemônico podem ser
subvertidas, questionados e até mesmo desestabilizadas, para produzir um novo discurso
socioespacial híbrido que é a tradução concreta dos próprios espaços metropolitanos periféricos.
A intenção deste argumento é se juntar ao mundo dedicado a pesquisas relacionadas a
informalidade do espaço metropolitano nas realidades periféricas e buscar compreender estas
conformações híbridas, no sentido de pensar novos conceitos e abordagens que inspirem a
implementação de políticas públicas capazes de responder ou mitigar conscientemente, os
grandes desafios apresentados pela urbanização periférica que de acordo com MYERS (2011)
possui características muito peculiares.
Nesta busca, muitas são as abordagens que veem produzindo várias perspectivas e
concepções. Em Mumbai, na Índia, temos por exemplo abordagens como: “do desalojamento
de favelas ao desenvolvimento”; na américa latina temos discussões como: “regularização e
integração” (Brasil); Informal Armatures Strategy (Suportes informais), entre várias outras
abordagens (BIRCH, 2017). Estas aproximações representam um esforço e desempenho dos
estudiosos do espaço urbano dos países periféricos para entender as especificidades e
particularidades destas novas conformações.
Escolhe-se, dentro destas abordagens para discutir a questão urbano/territorial da
hibridação como método de planejamento e reestruturação metropolitana, o conceito de
Informal Armatures Strategy (Suportes informais), por ser uma abordagem que se aproxima às
compreensões que a pesquisa vem produzindo em suas discussões. Esta abordagem, reconstitui
a ideia da hibridação antes tão presa às lógicas físicas da engenharia, e busca construir uma
conexão compreensiva mais ampla e inclusiva, do ponto de vista das aproximações discutidas
em Bhabha.
Desenvolvida por David Gouverneur (2016) Arquiteto e Urbanista e Professor do
Departamento de Arquitetura da Paisagem e Planejamento Urbano Regional da University of
Pennsylvania (USA), o conceito das Informal Armatures tem como pano de fundo as
metodologias e ações de planejamento aplicadas nas metrópoles predominantemente informais
que segundo o autor, podem ser significativamente mitigadas e melhoradas pela mudança de
paradigmas e reconhecimento da informalidade como um fator chave para desenvolvimento
urbano equitativo.
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Em Informal Armatures Strategy, Gouverneur (2016) argumenta que existe, além de
uma grande vitalidade nos sistemas informais que conformam o espaço e as relações
socioeconômicas das realidades periféricas; uma ecologia de relações (naturais e sociais) que
tornam o sistema informal relativamente resiliente. Ou seja, tais sistemas são dotados de grande
flexibilidade e adaptação em relação as ações de planejamento. Por outro lado, tais adaptações
pressupõem aspectos impossíveis de serem abordados por estas comunidades, acabando, quase
que invariavelmente se configurando em lógicas “subterrâneas”, precárias e paralelas.
A abordagem de Informal Armatures (Suportes Informais - S.I) que tem por objetivo
explorar as lógicas dos sistemas de urbanização informal e suas forças internas, atuando de
maneira coordenada com o planejamento, desenho e a governação (formal) em uma
aproximação hibrida. O que se torna evidente quando Gouverneur (2016) argumenta que o
planejamento, o design e a gestão no local, deve estar comprometida com a aspectos positivos
da informalidade, reconhecendo as características e reforçando as identidades locais,
oferecendo oportunidades de fortalecer o distrito e economias de bairro, tendo atenção aos
valores culturais, ao mesmo tempo que se procura responder simultaneamente às necessidades
e aspirações à escala da comunidade tendo em vista as exigências das grandes cidades, sistemas
metropolitanos e territoriais dos quais os novos assentamentos informais são parte.
Gouverneur (2016) argumenta que a provisão antecipada de terras públicas para moradia
e infraestrutura urbana, a fim de contrariar a efeito de exclusão de um produto orientado para o
mercado deve ser parte do planeamento urbano. No entanto, em geral, esta ideia é negligenciada
pelo planejamento convencional principalmente nos centros urbanos, forçado desta forma uma
submissão de uma grande massa para as periferias inadequadas onde a terra está propensa a
riscos diversos.
Embora busque apresentar maneiras de suprir os sistemas informais com infraestrutura
e mobilidade, o entendimento dos suportes informais não se limita a infraestrutura física e a
negociação de integração dos sujeitos da informalidade tal como abordado em Bruun e Behren
(2016) mas em principalmente extrair as externalidades das idiossincrasias do sistema informal
e revelando, para o espaço formal, a importância que há, em garantir espaços e serviços públicos
gestão de água, produção de alimentos questões de vertentes econômicas, governativas e
culturais. Segundo Gouverneur (2016) uma das contribuições fundamentais da ideia dos I.A
está ligado à mobilidade orientada pelo sistema de transporte informal, uma vez que considera
a informalidade não apenas como um aspecto negativo, mas como uma oportunidade para
repensar o urbanismo contemporâneo.
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Em teoria, estes aspectos minimizam os impactos da segregação pelo não acesso à
cidade e os deslocamentos forçados das populações que estão associados à gentrificação
causadas pelas grandes operações urbanas. Gentrificações engendradas pela lógica arcaica de
que, para se “requalificar” o espaço urbano é sempre necessário remover as populações para
áreas mais distantes. Em vez de levar a infraestrutura a estes locais, incluindo os sujeitos deste
espaço. Ou seja, a cidade chega a “não cidade”, do mesmo jeito que a “não cidade” se conecta
com a cidade, criando; não apenas um espaço de respeito as interações socioculturais criadas
ao longo do tempo, mas construindo uma emancipação socioespacial e econômica democrática
e integrada: hibrida.
De acordo com Villaça (2012) e Maricato (1995) a condição segregadora da não cidade
é justamente uma construção da cidade “legal”, que se auto impõem um privilégio do qual não
está disposta a compartilhar. E desconstroem, mesmo por políticas de Estado, as pontes que
conectariam a estas aproximações. Gouverneur (2016), alerta que é preciso considerar os fatores
e processos que promovem o melhor desempenho do espaço metropolitano que deve originar
diretamente da gestão público/administrativa, a governação política, o acesso à informação, o
melhor uso de energia e distribuição de recursos e renda; os impulsionadores econômicos, e
notoriamente a participação comunitária.
De toda forma, o conceito híbrido baseado na ideia dos “Suportes Informais”, deve
responder às nuances de cada contexto. A principal tarefa deste conceito, é ajudar a
compreender como as condições apresentadas como “transformadoras” de áreas informais em
novos espaços híbridos, podem se articular para que deixem de ser, ou não se tornem em
componentes marginais-submissos a cidade formal. Tendo em vista que, a abordagem hibrida
que se tenta construir aqui, se caracteriza por um espaço/cidade onde combinam-se forças
formais e informais, enquanto por outro lado, conformam uma ecologia urbana mais estável e
resiliente, em veze de cisões de lógicas deletérias, como coloca Bhabha (1990).
O desafio, porém, é compreender em que medida esta visão é aplicável, quando as
condições do contexto não convergem para este entendimento. Entende-se que o ponto de
partida dos Suportes Informais está na valorização da participação sócio/comunitária dos
agentes informais, na compreensão das escala das cidades, sustentabilidade financeira,
complexidades do desenho e políticas dos planos urbanos; na capacidade institucional e
governativa das entidades públicas ligadas aos processos de planejamento urbano, e sobre tudo;
em um pensamento social que vai além dos interesses individuais ou privados, dentro da arena
de disputa pelo espaço (GOUVERNEUR, 2016).
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Assim, a hibridação dos transportes no espaço metropolitano entendida a partir das
disposições de Bhabha e das aproximações dos suportes informais, pressupõem o foco para a
transformação dos espaços predominantemente informais observando por uma lado, um ponto
de encontro entre as duas ordens espaciais onde se forma uma identidade que emerge das
combinações das categorias e modos dos sujeitos endógenos criados pelo processo histórico
espacial.
De outro lado, em termos de ações de planejamento, sugere considerar as mesmas
questões observadas no planejamento oficial tais como: suprimento de água, energia,
transporte, terra, alimento, serviços e presença do Estado, em uma relação estreita entre a cidade
formal. A maneira como se compreende e se aborda os processos de expansão e ocupação de
novas terras, somado a forma como se aplica as forças e lógicas da infraestrutura social da
informalidade ás políticas de planejamento formal em níveis e escalas de conversação
equilibrada; a identificação e aproveitamento das externalidades originadas pela combinação
entre os níveis escalas dos sistemas de transporte formal/informal; pode-se entender como o
ponto fulcral e base para o desenho teórico/conceitual da ideia do planejamento hibrido.
Assim, o entendimento desta lógica teórico/metodológica apresenta-se como um novo
paradigma no campo do planejamento urbano e regional que contribui para a construção de
novas “utopias”, capazes de abordar sobre outro ponto de vista, os processos de urbanização e
a reestruturação metropolitana das realidades periféricas do Sul Global. Mas permite também,
apresentar possibilidades reais que contribuam para a criação de políticas públicas para a
construção de espaços urbanos mais equânimes, democráticos, acessíveis e inclusivos.
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SEGUNDA SEÇÃO
Sim, a certa altura não havia mais trabalho - só sobrevivência.
Não havia nenhuma loja, apenas multidões de pessoas a
venderem/trocarem seus produtos naquele chão poeirento. O
transporte? Depende do que você chama de transporte. Para
nós, qualquer coisa que tivesse sequer uma roda era ótimo.
Mas lembro-me do dia em que ela andou quase 100 Km a pé
para voltar a fazer aquelas trocas de sobrevivência nas aldeias
distantes. Porque a cidade... a cidade não existia mais. Era a
aldeia que dominava e alimentava a cidade. Mas como eu
disse, o transporte podia ser qualquer coisa que tivesse uma
roda. Mas ela andava. Antes que o transporte a servisse, ela
andava. Ela andava ao lado do homem que estava dirigindo
aquele carrinho de mão feito de paus. Até que ela, que não
podia se render ao imperativo da fadiga e da doença que a
afligia e pensando na sobrevivência de seus filhotes que ela
havia deixado na cidade faminta, não resistiu e caiu no chão
naquele bosque. Enferma, cansada e completamente molhada
pela chuva de vários dias... mas o transporte, a ambulância, a
ajuda nunca chegaram. Somente sua filha primogênita, sua
companheira, que já estava em outra aldeia distante, que
ouvindo pelos caminhantes que viram sua mãe, molhada e
deitada na estrada, no chão da floresta voltou. Era ela e aquele
motorista de vagão de madeira com calças rasgadas, forte, e
com uma pele escurecida pelo sol. Ela foi levada por ele no
caminho entre o bosque, naquela ambulância de pau e uma
roda, levada pelo homem descalço para a cidade que não
existia, para o hospital que não estava lá e para a ajuda que
nunca chegou. Aquele carrinho de mão foi o primeiro e talvez
o único a dar uma esperança utópica de vida. A vida que a
deixava... foi o último e mais importante transporte a sentir o
seu último calor, os seus últimos suspiros... mesmo que tivesse
apenas uma roda, continuo com ciúmes! Mesmo que fosse feito
de paus, tenho ciúmes. E mesmo guiado pelo homem descalço,
continuo com ciúmes. Foi aquela carroça que a abraçou e a
depositou algures no bosque, para nunca mais ser vista pelos
meus olhos! Minha memória? Ela saindo às cinco da manhã
como se fugindo do seu filho caçula, para que ele não a
impedisse de ir, por causa do seu anseio e saudade. Mas ela
tinha que ir, tinha uma missão: alimentar os seus filhos para
que não sucumbissem pela fome. Que ciúmes tenho desse
carrinho! Ele cumpriu a missão mais nobre da terra.
Mas se eu encontrar essa carroça, chamá-la-ei de informal e
subdesenvolvida? Devo dizer que ela precisa ser substituída
por um metrô moderno e de alta velocidade e assim mudar
todas as histórias?
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CAPÍTULO III | O MODUS VIVENDIS DE LUANDA

Quer pense em trabalhar, ou em apenas aumentar a renda, lá estará; e não poucas vezes,
ela será o único caminho. Se pensar em comprar, lá estará; e não poucas vezes, será a única
possibilidade. Se pensar em morar, por ela será; e não poucas vezes, somente por ela. Se pensar
em se deslocar, ela será, predominantemente; o meio. Se precisar acessar os serviços de saúde,
de tratamento de documentos, se precisar fazer uma ligação telefônica ao desembarcar pelo
aeroporto internacional; lá estará. E provavelmente será, a “melhor” ou a mais presente e
funcional. A informalidade é: o modus vivendis de Luanda34.
O objetivo deste capítulo é evidenciar, como a conjuntura do processo histórico de
urbanização contribuiu para a intensificação da informalidade do espaço; e como esta, por sua
vez, se constitui em fator econômico e sociocultural determinante da produção e conformação
socioespacial da região metropolitana de Luanda, a partir da produção de elementos, modos e
categorias físicas e subjetivas tais como os transportes informais candongueiros.
O foco é analisar os fatores e atores contemporâneos, bem como os processos históricos,
políticos, socioeconômicos e culturais que contribuíram para o aparecimento / ou
fortalecimento dos modos e lógicas informais responsáveis pela sustentação da atividade dos
candongueiros como modo de mobilidade de grande impacto, que permite os deslocamentos
das pessoas e bens e se constitui em sujeito sociocultural construído pelo habitus e em uma
atividade socioeconômica de acumulação de sobrevivência.
A análise destes fatores, são de vital importância para a compreensão e demonstração
da hipótese que esta pesquisa propõe, uma vez que os candongueiros não são um resultado do
acaso ou espontaneidades. Mas sim, resultado de um processo histórico e de uma matriz de
urbanização marcada por contextos temporais que se tornaram estruturais. Tal conjuntura é
também, da racionalidade global de exploração dos territórios dos países em desenvolvimento
ou do Sul Global.
Importa realçar, que o último quartel do século XX em particular, foi marcado pelo
crescimento e propagação global das cidades modernas - ou, principalmente, pelo “modo

34

Esta afirmação é feita com base nas constatações da pesquisa realizadas por meio das diferentes aplicações
metodológicas de análise do espaço urbano/metropolitano. Verificou-se, que a informalidade faz parte da vida
quotidiana de Luanda, nas suas mais variadas formas.
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urbano de viver” (WIRTH, 1938)35. Este modo, no entanto, se diferencia do urbanismo de
Luanda e em geral das metrópoles periféricas do Sul Global do século XXI pelas suas
características e concepções (MARICATO apud DAVIS, 2006). Bem como, da essência
original das aspirações da arquitetura e do urbanismo moderno - o urbanismo de Le Corbusier.
Le Corbusier, que reagiu ao tecido urbano orgânico da Idade Média, desenvolveu um
conceito de organização urbana baseado nas ideias romanas de organização espacial. Seus
argumentos primavam essencialmente pela separação de usos e ocupação do solo. Determinou
com layout urbano, a organização do modo como as pessoas devem viver e projetou, dentro
deste pensamento (determinista), malhas viárias retilíneas organizando um tecido urbano
“lógico” e uma mobilidade racional e organizada (LE CORBUSIER, 2009).
De fato, pelo seu impacto mundial, na sua grande maioria, as cidades contemporâneas
na sua essência se movem pela lógica de Le Corbusier. E se debatem, constantemente com o
dilema da ordem e desordem urbana. Uma vez que, na prática, os processos de urbanização das
metrópoles contemporâneas do Sul Global não se produzem sobre o rito das ideias
“lecorbusianas”, mas por um conjunto de complexidades e processos peculiares.
Para as realidades periféricas do Sul Global como Luanda, grande parte das disposições
dos objetos espaciais como a casa, a rua e a cidade, parecem não estar (e talvez não precisem)
em “ordem” - a ordem de Le Corbusier. Para o qual, sem a ordem fundamentada na lógica
romana, “se contrariam os princípios fundamentais pelos quais nos norteamos; em desordem,
elas se opõem a nós, nos entravam” (LE CORBUSIER, 2009, p. 7). Só não entravam as
metrópoles periféricas que aumentam, em sua própria lógica as dinâmicas socioespaciais.
Em relação a questão da ordem/desordem, importa frisar que em metrópoles como
Luanda, com grande predominância da informalidade nas suas mais diversas formas de
representação, a ordem romana e de Le Corbusier se dissolve e se rende à única ordem endógena
e imperativa, aqui apresentada como a ordem da candonga36 - ou mais especificamente: dos
candongueiros. Os candongueiros são a “lei” (ÀGUABOA; FERNANDO, 2015) na medida
que representam um sinal da falta ou deficiência da lei formal. Os candongueiros são a ordem
- uma ordem baseada em princípios e regras com as quais a maioria das pessoas se identifica.

35

Ver: Wirth, Louis (1938). Urbanism as a Way of Life. The American Journal of Sociology. The University of
Chicago Press em: http://www.jstor.org/stable/2768119. O autor faz uma análise das mudanças sociais e urbanas
do mundo moderno e caracteriza a urbanização como o modo de vida. Uma interpretação que não está limitado às
cidades, mas a maneira urbana de viver.
36
Candonga - é uma expressão utilizada em Angola para caracterizar as atividades ilegais ou informais.
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Ou seja; a informalidade dos transportes é a racionalidade da produção da cidade e do espaço
metropolitano que se almeja “moderno e global”.
Luanda constitui-se em espaço global, não somente pelas suas interpelações econômicas
sustentadas principalmente por suas potencialidades em recursos naturais tal como o petróleo,
mas pelo fato de ser um retrato da lógica global contemporânea de exploração, consumo e
produção do território (SANTOS, 2000; HARVEY, 2006). Por outro lado, a modernidade de
Luanda consiste na sua posição dentro do modelo de urbanização predominante nos contextos
periféricos do Sul Global, amplamente caracterizados pela informalidade e precariedade do
habitat. Segundo Pepetela (2011) este é um fenômeno “estranho”, à medida que as questões que
conformam a vida urbana, nunca, na opinião do autor, apresentaram uma clareza, como talvez
fosse necessário. Em facto, convive-se em choques constantes entre as tradições vivas do
espaço (baseadas no habitus da informalidade) e a realidade presente (baseada nas buscas pela
modernidade e inserção global).
Pode-se dizer, que os choques entre estas realidades são o resultado da não compreensão
de um fenômeno que em essência, representam o potencial da construção de uma outra lógica
de organização socioespacial.
A dialética da dualidade entre ordem / desordem, formalidade / informalidade, cidades
formais e informais, apresenta-se cada vez mais difícil de se abordar e sustentar, tendo em vista
que; em grande parte destes espaços, ambos os espaços (formal/informal, são o espelho um do
outro. Existe uma fusão, participação ou mobilidade entre os dois sistemas e espaços. Seja entre
os mercados, os modos de vida, as dinâmicas socioeconômicas, culturais, entre outros aspectos.
E, embora a informalidade não seja propriamente um fenômeno novo na história do urbanismo
e da conformação das cidades (SILVA, 2002) atualmente ela é, em termos dimensionais e de
complexidades, inédita, do ponto de vista do período de avanço tecnológico e informacional
que se vive a nível global.
Porém, independentemente do predomínio da informalidade que se verifica nestas
realidades, isto é: quanto ao número de indivíduos urbanos envolvidos diretamente com a
informalidade e que representam uma fusão de cerca de 90 por cento (BIRCH, 2017) existe
outro fator, ligado às relações institucionais e de poder nos vários níveis e escalas. Esta, é a
dinâmica a que os dos candongueiros estão submetidos - que embora sejam predominantes em
números e em termos de cobertura do sistema de circulação e transportes; e tenham os seus
próprio modos comportamentais quanto as relações socioeconômicas e políticas que compõem
a sua infraestrutura social (SIMONE, 2004) eles são dependentes da lógica hierárquica de
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poder, engendrada pelos agentes/instituições formais, que de alguma maneira se fundem ou
compactuam com este sistema predominantemente informal.
Embora pareça uma controvérsia, esta é a lógica que contribui para o estabelecimento
do habitus que conforma o modus operandis do modus vivendis de Luanda. Assim, a análise do
contexto e dos processos históricos, o papel dos atores/instituições formais/informais e suas
relações com os poderes locais e as forças do mercado que interferem grandemente na produção
e paisagem do espaço urbano, é tão importante quanto a criação de políticas públicas eficientes
para a estruturação do território (GOUVERNEUR, 2016; BIRCH; CHATTARAJ; WACHTER,
2016). Desta forma, foca-se o olhar para fatores e contextos específicos de Luanda tais como:
a urbanização excludente do período colonial, o período de guerra civil (1975-2002), o
crescimento populacional e a expansão urbana impulsionados pelas migrações; e as políticas
administrativas e de desenvolvimento territorial, para se compreender, a produção, lógicas e
impacto dos transportes informais na estruturação do espaço urbano de Luanda.

3.1 A produção do modus vivendis de Luanda

A conformação urbana de Luanda é produto de um conjunto de processos e querências
dentro do quadro histórico, sociocultural e econômico, baseado no planejamento
segregacionista colonial, nos 27 anos de guerra civil e nas políticas e estratégias de
planejamento e administração territorial, que pouco compreenderam as nuances da
informalidade do espaço. Para esta avaliação, indicam-se aqui três principais fatores a serem
destrinchados a seguir:
a) o contexto colonial marcado pelas guerras de libertação nacional (1961-1975) e o
planejamento urbano excludente,
b) a guerra civil pós-independência (1975 - 2002)37, e seus períodos intermitentes.

37

Ocorreu entre os três principais movimentos políticos: MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).
Este partido governa o país desde 1975 até a época atual. UNITA (União Nacional para Independência Total de
Angola). Foi um dos principais atores da luta de independência e da guerra civil. Atualmente é o maior partido da
oposição. FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Foi um dos principais movimentos de luta pela
libertação colonial. Debilitou-se no início da guerra civil e atualmente não tem grande expressão política.
(CASTRO; NETO, 2015).
37
Era do ouro foi o grande momentum de crescimento econômico (2002-2013) pós-guerra civil, por ocasião dos
altos rendimentos do petróleo. Total de Angola). Foi um dos principais atores da luta de independência e da guerra
civil. Atualmente é o maior partido da oposição. FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Foi um dos
principais movimentos de luta pela libertação colonial. Debilitou-se no início da guerra civil e atualmente não tem
grande expressão política. (CASTRO & NETO, 2015).
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c) O período de paz (2002 – atual), caracterizado pela “saga” do crescimento econômico,
reconstrução nacional e planejamento territorial e a crise econômica pós “era do ouro”38.
É preciso lembrar que, como nação constituída e soberana, Angola passou mais tempo
em guerra do que em paz. Razão pela qual, se explica a conformação socioespacial como
consequência original da guerra. Porém, embora seja válido afirmar que a guerra tenha sido um
fator determinante para o atual retrato socioespacial de Luanda, inclusive do sistema de
circulação e transportes, existiram outros fatores - tanto anteriores à guerra civil, tais como; o
caso da racionalidade excludente e segregacionista do planejamento colonial português39, como
também; os aspectos pós guerra marcados pelos processos de reconstrução e a continuidade da
lógica excludente na exploração do território, das disparidades regionais e da desigual
distribuição da renda nacional40. Estes fatores, contribuíram para o aparecimento, agravamento
ou perpetuação da condição urbana precária e dos sujeitos, modos e elementos informais.

3.2 A outra metrópole
A “outra metrópole” foi planejada. Planejada dentro de uma racionalidade excludente,
e se constituiu na base e modelo de produção espacial da atual metrópole; periférica, informal
e precária. O período colonial (1482 - 1975) engedrou profundas mudanças espaciais, num
encontro entre o costume da vida autóctone angolana, com a cultura da “metrópole” imperial
(Portugal). Tais mudanças foram marcadas por um mosaico de conflitos políticos, econômicos
e socioculturais dentro de um processo de urbanização segregacionista (OLIVEIRA, 2009;
DEVELOPMENT WORKSHOP. 2005). Este contexto caracterizou, como colocado por
Pestana (2016 - Informação verbal), dois mundos: a “cívitas colonial (aqueles que acedem à
cidadania) e o mundo do indigenato” caracterizado por todos aqueles que não acedem à cidade
nem à cidadania. E que, ao longo do tempo, se constituíram nos agentes das categorias e modos
informais.
No entanto, é preciso compreender que para este caso, aquilo que é chamado de
informalidade, segundo os padrões e parâmetros estabelecidos internacionalmente, podem, em

38

Era do ouro foi o grande momentum de crescimento econômico (2002-2013) pós-guerra civil, por ocasião dos
altos rendimentos do petróleo.
39
Ver Development Workshop (2005) e Castro (2015). Configuração socioespacial como expressão de conflitos:
expansão urbana de Luanda e o planejamento territorial de angola. São José dos campos, Univap.
40
. Ver Rocha, M. J. A. da. (2015). Mas afinal quantos países angola tem?. BRIEF n º 02 Agosto 2015. Luanda.
CEIC-UCAN.
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nossa análise, estar mais ligados com o que consideramos de; outras formas peculiares de
interrelações trocas e produção do espaço, como parte do habitus sociocultural autóctone41.
A Cívitas colonial, demarcada no território sobre influência geográfica (costa marítima),
favorável aos objetivos comerciais de Portugal, se tornou o centro da cidade dotada de
infraestrutura urbana física. Inclusive de um sistema de transporte baseado em ônibus
(autocarros), denominados mais tarde de machimbombos e que atendia os deslocamentos da
população residente na “cidade legal”. Entretanto, tal como aconteceu com a ocupação do
território engendrado pelo planejamento urbano excludente, ao não incluir os sujeitos, modos e
as formas urbanas e socioculturais existente neste espaço, os transportes urbanos formais desta
época (machimbombos), seguiram a mesma lógica, deixando muitas áreas de expansão
periférica e assentamentos urbanos sem o acesso à mobilidade e à cidade.
As áreas periféricas se expandiam rapidamente no território luandense devido ao
crescimento populacional, sobretudo dos nativos da “cidade ilegal” (os musseques) - um
modelo de segregação urbana com diferentes padrões de ocupação precária, sem infraestrutura,
muitas vezes localizados em áreas de preservação ambiental ou de risco (DEVELOPMENT
WORKSHOP, 2005). Assim, criou-se propositalmente dentro do planejamento colonial
categorias espaciais desiguais e periféricas com diferentes tipologias para assentamento da
população negra migrante, sobretudo do interior do país e das localidades próximas a Luanda
(Op, Cit.). De acordo com a classificação destes padrões de ocupação segregada engendrado
pelo planejamento excludente colonial, a Development Workshop (2005) apresenta as seguintes
categorizações:
a) Os musseques antigos, b) os musseques ordenados e c) os musseques em transição.
Tem-se que, após a independência (1975), estas conformações cresceram rápida e
descontroladamente a ponto de mais da metade da população luandense passar a viver em
musseques. Com este crescimento e expansão, impulsionada, além do crescimento natural
(LUKOMBO, 2007), pelas migrações (tal como veremos adiante), os modos de vida dos

41

De acordo com Figueiredo (2014) em: Crônicas da fundação: Huambo - Nova Lisboa. Uma cidade criada em
condições inéditas, em tempos de mudança; Henderson (1990), em: A Igreja em Angola: um rio com várias
correntes. E Oliveira (1999), em: Aspectos da delimitação das fronteiras de Angola. Os autores fazem referências
á existência de lógicas de produção, trocas e uma organização política/econômica e socioespacial pré-colonial,
típicas de uma matriz sociocultural própria, anterior aos modos “modernos” do urbano colonial. Mas que, ao não
se adequarem aos interesses e ou não serem incluídas nass lógicas da organização territorial colonial, passaram a
ser consideradas de ilegais, informais, ou não sociáveis.
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musseques caracterizados pela informalidade, falta de infraestrutura urbana e pela precariedade
do espaço, se fundiram com a “cidade legal”. Esta fusão, originou um mosaico urbano
caracterizado pela “mussequisação” do espaço urbano de Luanda.
Por este contexto, confirma-se então que, os processos de urbanização ocorridos no
período colonial, não apenas transformaram os padrões de vida e modos de ocupação do solo,
como também; ampliaram as desigualdades socioespaciais, transformando as condições das
relações socioeconômicas em variados níveis. E neste sentido, criaram-se diferentes elementos,
modos e categorias que caracterizam as respostas sociais a esta condição, construindo assim, o
que Simone (2004) ao estudar as relações e interações socioespaciais de um urbano segregado
e informal, considerou de infraestrutura social.
Esta infraestrutura, aqui estudada a partir dos transportes informais, candongueiros,
apresenta-se como possibilidades e limitações para os cidadãos e a organização do espaço
metropolitano. Segundo as compreensões que se tem em Simone (2004) a informalidade pode
ser compreendida como um modo de provisionamento e articulações que tornam a cidade
produtiva, por meio do reposicionamento social e econômico dos seus residentes, como
também, dos territórios e recursos urbanos. Além de a informalidade ser uma tentativa de as
pessoas comuns responderem aos problemas de segregação, exclusão e ausência da intervenção
do Estado (SOTO, 1987), são também uma forma de compreender a vida e o transporte urbano
informal.

3.3 A Guerra e os agentes estruturadores do espaço

Que relação existe entre a guerra e a produção do modo de vida informal baseado nos
candongueiros?
Embora pareça óbvia a resposta para esta questão, ao se abordar do ponto de vista dos
transportes informais, pode-se apresentar mais complexa. Em princípio, pode parecer estranho
relacionar os transportes informais candongueiros com o contexto da guerra. Porém, esta
relação aqui apresentada, não está presa somente aos efeitos colaterais deste evento; mas com
as complexas conexões e racionalidades engendradas por agentes emergidos neste contexto.
Tais relações e ações impostas por estes atores, se apresenta como um dos pontos cruciais que
permite, de alguma forma, compreender o processo de urbanização de Luanda no período póscolonial.
Parte-se do princípio que os candongueiros fazem parte de uma organização sistêmica
(como visto no ponto anterior), engendrada por um contexto histórico, político, administrativo
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e socioeconômico. Onde, os diferentes períodos de guerra, desempenharam um papel
determinante e de grande impacto para a predominância deste fenômeno no espaço
urbano/metropolitano.
A guerra civil pós independência (1975 - 2002), foi responsável pela reconfiguração
socioespacial e territorial à medida que esta, induziu a criação e organização de novos atores,
modelos e lógicas de administração do território (OLIVEIRA, 2015). Por sua vez, estes
influenciaram os processos de urbanização, por se constituírem em fatores e agentes da
produção do espaço deste contexto. Por outro lado, a relação entre os atores e modelos de
organização territorial com a conjuntura da guerra, resultou no surgimento de vários fenômenos,
modos, categorias e elementos socioespaciais (como os candongueiros), que tomaram
proporções e contornos estruturais e estruturantes do espaço metropolitano. Estes elementos,
por sua vez, por estarem ligados a esta conjuntura mencionada, adquiriram uma grande
influência política, econômica e sociocultural; à medida que foi se tornando no habitus da
mobilidade urbana, ao longo do tempo.
Para se analisar esta complexidade, é importante prestar uma breve atenção a um dos
sujeitos e modos representativos que faz parte da criação das políticas coloniais de apropriação
e produção socioespacial. Foram estes sujeitos, - os “pretos assimilados” 42, pode-se dizer, que
foram os precursores dos protagonismos responsáveis pelos processos políticos/militares
baseados nos conflitos engendrados contra o regime colonial e que deram origem à
independência (PEPETELA, 2011). Estes, ao terem estado mais expostos às possibilidades de
conscientização político/ideológicas por meio do aprendizado, pelas conexões internacionais,
em virtude do cesso a “Civitas colonial”; alcançaram destaque na liderança do pensamento
crítico.
Associados aos grupos nativos de resistência ao colonialismo português, estes se
tornaram nos principais insurgentes contra o sistema colonial, e transformaram-se, por sua vez,
em movimentos de libertação nacional (MPLA, UNITA, FNLA). E, consequentemente, após a
independência, nos principais atores políticos, econômicos e militares; ou seja: aqueles que
guiaram e guiam os destinos do país (CASTRO, 2015; OLIVEIRA, 2015; PEPETELA, 2011).

Assimilação ou a expressão “pretos assimilados” foi uma prática institucionalizada em Angola pelo regime
português de Salazar; consistia em “transformar” o nativo em “negros melhores”, psicologicamente “lavados”,
que renegavam a luta pela independência, sua cultura, língua, costumes, alimentação, religião e tradição. E por via
disso, poderiam ascender a certos cargos na função pública colonial e ter acesso a alguns benefícios
socioeconomicos tais como: educação, acesso à cidade (amenidades urbanas), mobilidade, entre outros benefícios,
desde que se predispusessem a abdicar de suas identidades originais; como por exemplo, suas línguas de fala
original (TONET, 2013).
42
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Os movimentos de luta armada foram responsáveis pela independência apropriada e
proclamada por um dos movimentos (MPLA), que produziu, no contexto da guerra, os seus
“heróis” e generais, que atualmente passaram a configurar a matriz político/governativa e da
elite econômica. Estas elites reproduzem, como dito anteriormente, a mesma racionalidade
colonial de um espaço urbano excludente. E sobre a sombra dos “efeitos da guerra”, perpetuamse a precarização urbana e a pobreza social, em detrimento do poder e enriquecimento de uma
minoria elitizada (OLIVEIRA, 2015; ROCHA, 2014). Situação que cresce, mesmo após ao
advento da paz, do período de reconstrução nacional e do grande crescimento econômico
verificado entre 2004 - 2014. Neste contexto, se intensificou ainda mais o alargamento e
predominância da informalidade no sistema metropolitano. Tanto como sistema de
sobrevivência para as populações mais carentes, mas também, como estratégia de manutenção
de uma lógica de poder e funcionamento do Estado.
Além das consequências óbvias de; destruição das infraestruturas urbanas e produtivas,
desestruturação das relações e do mosaico social, cultural e econômico, que gerou o atraso no
desenvolvimento do país, a guerra apresenta-se como um fator peculiar no contexto da
urbanização e produção do espaço metropolitano de Luanda. Determinou a forma como se deu
o desenvolvimento urbano/metropolitano, na medida em que estabeleceu o sistema governativo
e configurou as relações políticas, econômicas e sociais que tiveram grande impacto nos
modelos e políticas de planejamento adotados (DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005; CAIN,
2013). Uma vez que estes processos de urbanização e desenvolvimento territorial que
influenciaram a racionalidade do espaço metropolitano, estiveram baseados nas opções
políticas/ideológicas feitas neste contexto (OLIVEIRA, 2015).
A guerra se constituiu também, no principal fator responsável pelo fenômeno migratório
que é um dos aspectos importantes na análise da conformação urbana de Luanda. Uma vez que
estas, tanto foram motivadas, como motivaram o fenômeno de polarização hegemônica que
Luanda passou a exercer sobre o resto do país, ao se tornar, no único ponto de segurança
(ROCHA, 2010). Enquanto centro do poder (político e econômico), e da produção sociocultural
do país, esta condição polarizante de Luanda, gerou um desequilíbrio regional que impôs, um
|des| arranjou no espaço urbano metropolitano e induziu uma séria macrocefalia urbana.
A título referencial, importa recordar que, o modelo político de governação adotado pelo
país na época da guerra, estava baseado no sistema de poder centralizado e de partido único
(1975 - 1991). E ideologicamente fundamentado no modelo do socialismo marxista leninista.
Um sistema, que tem a sua própria racionalidade de desenvolvimento econômico e territorial,
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que de acordo com Cain (2013), também influenciaram a maneira como se desenvolveram as
políticas de planejamento e administração do território.
Com a adoção e abertura do modelo econômico baseado no livre comercio a partir da
década de 1990 - que em Angola teve suas próprias especificidades (OLIVEIRA, 2015); e com
a instauração do sistema governativo baseado no multipartidarismo a partir de 1991/1992 atual. Embora, após este período, Luanda tenha mergulhado para outro cenário de guerra (1992
- 2002), que impediu a concretização dos modelos de governação política/econômica então
baseados na pluralidade política; Luanda passou a experimentar novas nuances socioculturais,
e espaciais que influenciaram as relações da organização social e consequentemente a
conformação do território caracterizado pela predominância da informalidade (QUADRO 3).
É preciso sublinhar que apesar destas mudanças e mesmo após o advento da paz
definitiva em 2002 e as mudanças constitucionais de 1992 e 2010, a administração territorial
engendrada pela governação do MPLA - partido no poder desde 1975 - atual, não conseguiu
implementar as reformas estruturais do sistema político/administrativo e econômico,
necessárias para o desenvolvimento urbano e regional.

QUADRO 4 | Periodização dos impactos da guerra no espaço urbano.
Períodos

19611975
19761991

Acontecimentos

Guerra contra o colonialismo
português
e
independência
nacional.
Guerra Civil entre os movimentos
políticos
nacionais.
Estado
Socialista.

19911992

Acordo de paz e realização das 1ªs
eleições multipartidárias.

19922002

Guerra civil pós-eleições, entre os
partidos políticos: MPLA e
UNITA.

2002atual

Período de paz desde abril de 2002
– atual.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Implicações no espaço

Desestruturação sociocultural e Início das
migrações rural-urbana.
Intensificação da ocupação da cidade
“legal” pela população nativa da periferia e
rural e destruição das infraestruturas.
Instituição do multipartidarismo, economia
de mercado, nova constituição. aumento das
migrações internas (rural –urbana) a nível
das províncias do país.
Paralisação das infraestruturas urbanas e
sociais. Intensificação das migrações
interprovinciais em direção a Luanda.
Reconstrução
nacional;
crescimento
econômico; aumento das migrações:
província - Luanda, rural - urbana.
Crescimento expansão urbana de Luanda
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Assim, a análise do contexto histórico produz as seguintes compreensões:
a) A classe política e a grande maioria dos principais agentes econômicos de Angola,
tem origem nos eventos da guerra43. Aqueles que lutaram nas guerras (seja de libertação
colonial ou civil), em posições de chefia e influência militar, se constituíram nos principais
agentes do Estado e governantes do país, que influenciaram e estruturaram as políticas de
planejamento e desenvolvimento urbano e socioeconômico. As relações mantidas por estes
agentes com a coisa pública, tiveram implicações na existência e perpetuação de modos,
categorias e elementos da estrutura urbana. Configurando assim, o modus vivendis de Luanda
baseado na informalidade, agora influenciado pelo modus operandis da mobilidade: os
transportes informais (LOPES, 2011; ROCHA, 2014; OLIVEIRA, 2015).
b) A maneira como estes agentes interpretaram o fenômeno dos transportes informais,
candongueiros - considerando-os em grande oportunidade de negócio lucrativo e de ascensão
econômica, dentro de uma necessidade urbana não suprida, configuraram a racionalidade do
espaço de mobilidade44. E, portanto; da conformação urbano/metropolitana. Um quadro que
está ligado ao que Oliveira (2015, p. 193) designou de: “o capitalismo oligarca a maneira de
Angola”. Um capitalismo de acumulação primitiva impulsionado pela síndrome do imediatismo
(SCHUBERT, 2016) e pelo apego às atitudes paternalistas, que por outro lado, criou a cultura
de dependência ao estado, “no sentido de que tudo tem de ser de sua responsabilidade”
(ROCHA, 2015, p. 217).
c) Neste cenário, os candongueiros, adquiriram então, um outro patamar estrutural e de
influência política/econômica, mas também sociocultural; que está além dos limites da
racionalidade das políticas de planejamento e reestruturação urbana. Ou seja, os candongueiros
atingiram um nível em que as políticas públicas da mobilidade urbana, embora não assumam
oficialmente sua submissão e dependência ao sistema dominante dos candongueiros, na prática,
são estes - os candongueiros, que moldam o modus operandis de um modus vivendis que emerge
das próprias lógicas de governação e estruturam a metrópole luandense. Criou-se, portanto, um
habitus que está também embrenhado no sistema de circulação e transportes de Luanda, assim

43

Sabe-se deste fato, devido a um levantamento feito na área de estudo por ocasião da pesquisa, por meio de
jornais e informações diretas. Porém, Rafael Marques (2011), em: Diamantes de sangue: corrupção e tortura em
Angola; e Oliveira (2015), em: Magnífica e Miserável: Angola desde a Guerra Civil, evidenciam esta afirmação.
44
É de nosso próprio conhecimento, por meio das vivencias e experiencias com aquela realidade, e também de
informações obtidas na área de estudo, que; a maioria dos primeiros agentes que detinham as primeiras frotas de
táxis/candongueiros, eram agentes ligados ao poder político e militar, com grande influência e facilidades
econômicas e financeiras.
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como na estruturação urbana, muitas vezes submetida ao discurso da “espontaneidade” como
explicativa para sua condição.
A conivência do Estado, pela conveniência da informalidade - em especial dos
transportes informais, refletiu-se em incongruências que denotam a dissolução limítrofe entre a
formalidade e informalidade em Luanda. Uma vez que são estas incongruências, este espaço
intermediário, indefinido, cinzento, que se constitui na característica desta metrópole. E é sobre
esta lógica indefinida onde operam conscientemente; forças formais e informais, que ocorre a
continuidade das dinâmicas urbanas quotidianas e a expansão metropolitana.
Apesar deste contexto, a informalidade, de um modo geral e os candongueiros em
particular, ainda estão submetidos a constantes preconceitos e incompreensões enquanto
elemento estruturante desta realidade urbana, assim como em outras realidades do Sul Global
(GAMBEL; PUGA, 2017; GOUVERNNEUR, 2016; ROY, 2005; BEHRENS; MCCORMICK;
MFINANGA, 2016).
Isto acontece, porque no caso dos candongueiros por exemplo, são vistos apenas como
uma atividade de transporte, ou econômica de acumulação ou sobrevivência (LOPES, 2011).
Sendo por este motivo que, mesmo após cerca de 39 anos de existência desta modalidade; além
de seus agentes principais (motoristas e cobradores), continuam na invisibilidade - do ponto de
vista de sua inserção social e reconhecimento da atividade como categoria profissional com os
devidos benefícios, não se exerce a coragem, dentro do debate das políticas públicas, de
reconhecer formalmente os candongueiros como uma alternativa para se pensar o planejamento
e a reorganização do espaço metropolitano. Em vez disso, é a cogitação da sua exumação que
toma espaço no discurso político, ao mesmo tempo que se verifica o contínuo crescimento e
predominância desta atividade no espaço metropolitano.
Assim, corrobora-se com Birch (2017) e Gouverneur (2016) quando dizem que, tão
importante quanto compreender os fatores e atores que estão na origem e na base da organização
socioespacial, é verificar; como - dentro de sua múltipla capacidade estruturante, tais lógicas
de organização, podem gerar outras compreensões capazes de reconfigurar, reorientar as atuais
racionalidades das políticas de planejamento urbano das metrópoles precárias e informais do
Sul Global. Pensando essencialmente, como esta racionalidade informal pode combinar com a
lógica do planejamento formal, de modos a gerar um novo paradigma que permita um
desenvolvimento urbano mais equânime e que respeita as categorias criadas pelos processos
endógenos de urbanização.
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3.4 Migrações, densidade, e expansão urbana de Luanda

Embora em Luanda as migrações sejam essencialmente uma consequência direta dos
processos históricos baseado na guerra, de outro lado, ela faz parte das mudanças globais. O
mundo está tendo o maior nível de deslocamentos populacionais desde a Segunda Guerra
Mundial, com altas taxas de urbanização sem precedentes e gerando novos padrões urbanos que
nos países do Sul Global, se caracterizam por conjunto de lógicas e modos baseados na
informalidade e precariedade do habitat (DAVIS, 2006).
Segundo a Organização das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 2018) mais de 55%
da população mundial vive atualmente em zonas urbanas. Uma proporção que deverá aumentar
para 68% até 2050. Segundo o Atlas de Expansão Urbana, elaborado pela New York University
- NYU, Un-Habitat, Lincoln Institute of Land Policy (LINCOLN INSTITUTE..., 2016) Luanda
segue esta realidade e apresenta um aumento da taxa média anual de 6% desde 1991, quando a
população era de 1.572.722 habitantes. Quanto a sua taxa de urbanização, Luanda apresenta
números ainda maiores em que se consideram 97,5% da população como sendo urbana
(INSTITUTO NACIONAL..., 2014).
De acordo com Lukombo (2007) verificou-se em Luanda um contínuo e acelerado
crescimento populacional ao longo dos últimos anos, que superou as médias de crescimento do
território nacional. Segundo o autor (Op, Cit.) em 1960 esta província representava apenas 4,7%
da população total do país. Passou para 12% em 1983, e 23,6% em 2000 e estimou 27% em
2005 (TABELA 1).
De acordo com o PDGML 2015 - 2030 (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015)
Luanda representa atualmente cerca de 30% da população nacional. O censo realizado pelo
Instituto Nacional de Estatísticas (INSTITUTO NACIONAL..., 2014) estimou em 6.945.386 o
número de habitantes em Luanda, num universo nacional de 25. 789, 024 habitantes e notou,
um crescimento de doze vezes desde a década de 1970, onde estimou-se 561.145 habitantes.
TABELA 1 | Crescimento da população da província de Luanda em relação ao país.
Período
1960
1983
2000
2005
2014

Angola (%)
95,3
88
76,4
73
70

Urbana (%)

62,6

Rural (%)

37,4

Luanda (%)
4,7
12
23,6
27
30

Urbana (%)

97,5

Rural (%)

2,5

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir dos dados apresentados por Lukombo (2007) e Instituto Nacional...
(2014).
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Em 2018, a população residente em Angola foi projetada para 29. 250 ,009
(INSTITUTO NACIONAL..., 2014) e não houve uma tendência de desaceleração na população
de Luanda que segundo o PDGML 2015, deverá alcançar os cerca de 12 milhões em 2030
(INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015). Esta realidade sugere para nós, dois aspectos
fundamentais:
1. Num cenário em que a população cresce rapidamente, expandindo não apenas os
limites físicos do território, mas também; os problemas e necessidades urbanas atualmente
supridas em sua grande maioria pela informalidade. Sendo coerente e fundamental então, um
sistema de transporte de massa eficaz, que seja capaz de viabilizar o cumprimento das funções
sociais urbanas neste contexto.
2. No entanto, para esta realidade, qualquer sistema de massa convencional, deverá contar
com apoio do sistema informal já existente. Seja devido as complexidades da propriedade da
terra urbana, questões financeiras, administrativas, bem como do tempo que envolve a
implementação de um sistema convencional de massa que seja capaz de cobrir toda a malha
metropolitana extensa e irregular, como é a malha viária metropolitana de Luanda.
Este argumento parte do princípio de que, nenhum território pode ser considerado
urbano, se não for acessível por meio do deslocamento e de seus sistemas de transportes
(CASTELS, 2000). Porém, enfatiza-se que; a atividade de transporte por si só, sem a
consideração de outros aspectos correlatos ligados ao uso e ocupação do solo urbano
(CERVERO; LANDIS, 1995) e sem prever uma estratégia de planejamento de ocupações de
terras futuras, a provisão de espaços públicos democráticos e outros serviços essenciais à vida
urbana (GOUVERNEUR, 2016) não pode, em essência, originar as transformações urbanas
estruturais e o desenvolvimento metropolitano equânime, que é um dos maiores desafios de
Luanda (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015) e das metrópoles do Sul Global.

1. Migrações.
Luanda ficou à mercê do que Saunders (2013) chamou de “cidades de chegada”, ao se
tornar o principal destino migratório do país. Segundo o autor, o crescimento demográfico
motivado pelas migrações é quase sempre emanado dos fatores de instabilidade político/militar
e econômica. Em Luanda, estas ocorreram de três formas:
a) Migrações periféricas rurais: caracterizadas pelas movimentações populacionais das
zonas rurais para a periferia (musseques) da “cidade legal” - esteve relacionada a questões
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socioeconômicas e de instabilidade política/militar do período colonial que vai desde 1961
(início da luta armada pela independência) até 1974.
b) Migrações internas - caracterizadas pelas movimentações das populações das
periferias urbana para o interior da “cidade legal”; motivadas pelo alcance da independência
em 1975 e as instabilidades decorrentes da guerra civil que se deu logo após a independência e
que em alguns momentos, afetaram com mais frequência as zonas rurais e periferias. Este
período vai até 1991 (período de governo de partido único).
c) Migrações interprovinciais – deslocamentos que ocorreram a partir da maioria das
províncias do interior do país em direção a Luanda. Isto é: tanto no interior da cidade legal,
como nas suas zonas periféricas e rurais, devido a intensificação de um dos mais sangrentos e
abrangentes conflitos bélicos (1992 – 2002), que tomou proporções urbanas devastadoras a
nível nacional. Neste tempo, Luanda não estava preparada para absorver os efeitos colaterais
destas movimentações que deixaram as outras regiões do país em uma condição de desamparo
e desequilíbrio regional. Razão pela qual, como já colocado anteriormente, muitos autores
apontam a guerra como o principal fator de desestruturação urbana e da precariedade
socioespacial de Luanda. O que se compreende, apesar de Luanda, além de absorver os
problemas que advinham desta ocorrência, também passar a exercer uma condição polarizadora
que se perpetua, mesmo após o término da guerra.
Por outro lado, Lopes, Rodrigues e Simas (2013), coloca que a guerra não foi o motivo
principal das migrações e do aumento populacional de Luanda, e diz que:

quanto às motivações da migração, 49,3%, afirmaram tê-lo feito para se juntarem à
família, 28,3% deslocaram-se para fugir ao impacto da guerra, 10,4% à procura de
trabalho, 4,2% por terem casado, 3,4% para irem estudar e 3,0% no quadro de
transferências no âmbito profissional. Os restantes 1,6% distribuíram-se por outros
motivos (LOPES; RODRIGUES; SIMAS, 2013, p. 20).

Embora o fator família tenha apresentado maior índice de motivação para os
deslocamentos (49,3%) em relação ao fator guerra (28,3%). Entende-se que a questão da
reunificação das famílias não deixa de estar relacionada com o fator guerra, uma vez que, os
dados demonstram que as maiores movimentações ocorreram nos períodos de conflitos
(TABELA 2), pressupondo que; a separação tenha sido principalmente em função da guerra.
Além do mais, existe uma interdependência entre os fatores socioeconômicos e
estabilidade político/militar, com o crescimento populacional e as políticas de planejamento
regional que em análise, influenciaram a migração urbana em direção à Luanda.
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TABELA 2 | Taxa das migrações internas de Luanda e Angola por períodos.
Períodos
Luanda (%)
Angola (%)
Antes de 1975
9.2
9.1
Entre 1975 e 1992
38.2
33.1
Entre 1992 e 2002
38.0
35.2
Após abril 2002
14.6
22.6
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir de Lopes, Rodrigues e Simas (2013).

A realidade migratória de Luanda tem como pano de fundo a instabilidade política, os
conflitos civis prolongados, e as dificuldades econômicas. Estes fatores, contribuíram, não
apenas para a conformação da matriz urbana desta realidade, mas, se incluem nas dramáticas
mudanças populacionais globais dos países, que também são chamados “em desenvolvimento”
(aqui chamados de periféricos). Para os países menos desenvolvidos e menos preparados, as
migrações acabam quase que sempre, se constituindo em fator de desequilíbrios socioespaciais,
econômicos e culturais, n medida em que buscam ancorar-se rapidamente em práticas informais
e precárias, como modo de sobrevivência.
Esta realidade nos leva a propor os seguintes raciocínios:
a) É fundamental, para o planejamento urbano e regional, uma atenção global
sofisticada e coordenada, que reconheça as consequências das migrações para a ordem social e
da governança global. Mas também, do comportamento e práticas culturais que emergem dessas
reconfigurações socioespaciais originadas pelas migrações. Com isso, é possível elaborar
abordagens mais efetivas, que visem compreender como estes processos migratórios podem ser
acompanhados e promovidos dentro estratégias que interagem com a ordem social urbana
existente. O que possibilitaria reorientar as políticas e métodos de planejamento urbano dentro
de uma lógica mais inclusiva. Este é um aspecto importante, tendo em vista que segundo
Pocaterra (2016), a cidade, em geral, apresenta sempre uma grande resistência contra migrantes,
sem refletir em como estes podem ser parte de uma reorganização urbana mais dinâmica e
resiliente.
b) Gerar novas abordagens que compreendam profundamente as nuances da
informalidade do espaço urbano é fundamental para entender a vida urbana das realidades
periféricas. Uma vez que, ao não serem incluídos pela cidade, os migrantes, de modo geral estão
mais susceptíveis a práticas e modos de vida informais, como estratégia de sobrevivência.
Assim, é importante não ver a informalidade apenas como problema em si mesmo, mas como
fenômenos complexos que geram possibilidades múltiplas por meio da qual se pode pensar a
reestruturação metropolitana, tendo em vista as idiossincrasias deste sistema.
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As migrações estão diretamente relacionadas com a mobilidade e a acessibilidade. E
estas, com o sistema de circulação e transportes. Em Luanda, os transportes, candongueiros,
são o principal elemento que conecta os migrantes instalados geralmente na periferia da cidade
com a vida urbana proporcionada pela “cidade legal” (DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005).
Ao mesmo tempo que a própria atividade de transporte informal, se constitui em um meio de
inserção sociocultural e econômica destas populações periféricas, tal como verificou Lopes
(2011). O autor apresenta que: “Quanto a província de origem, registra-se que, os proprietários
dos candongueiros são maioritariamente de Luanda, mas em geral |grifo nosso|, quer os
cobradores quer os motoristas são oriundos de diversas províncias angolanas” (LOPES, 2011,
p. 65). Ou seja; os migrantes, ao atuarem como atores na atividade de transportes informais,
também realizam um direito de inserção socioespacial.

2. Densidade:
O crescimento populacional originado pelo contexto da guerra e por meio das
migrações, influenciou, não apenas a expansão urbana (como veremos no ponto a seguir), mas
também, a intensificação da densidade e a desigual distribuição da população urbana no
território (FIGURA 17). Além dos fatores já discutidos, aponta-se a polarização que Luanda
(centro capital), exerce sobre a região metropolitana e o país em geral (CASTRO, 2015). O que
acontece, dado a concentração dos principais serviços socioeconômicos no centro da capital,
associado a um precário sistema de mobilidade urbana baseado nos candongueiros, que se
efetiva - apesar da precariedade mencionada (ÁGUABOA; FERNANDO, 2015).
FIGURA 15 | Distribuição espacial da população no contexto metropolitano.
Municipios da região metropolitana de Luanda
1%
13%

Luanda

32%
14%

Viana
Belas
Cacuaco
Cazenga

16%
24%

Icolo e Bengo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatísticas (2014).
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Existe uma pressão natural no território, verificada a partir das densidades populacionais
dos municípios metropolitanos, principalmente aqueles mais próximos ao centro. Os
municípios de Luanda, Cazenga e Cacuaco, apresentam-se espacialmente mais densos e com
maior nível de conurbação (com exceção de Icolo e Bengo e Quissama). Segundo o censo
realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INSTITUTO NACIONAL..., 2014) Luanda
apresenta também, a maior densidade populacional do país, com 368 hab./Km2, 18 vezes
superior à média nacional (FIGURA 16).

FIGURA 16 | Densidade demográfica de Angola por província, 2014.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016) a partir dos dados cedidos por Development Workshop e do Censo (2014).

Quanto a região metropolitana; tem-se o município capital (Luanda), como o mais
populoso e o município do Cazenga o mais denso (TABELA 3 e FIGURAS 17, 18), e este é
também, um dos que possui maior índice de informalidade socioespacial (LOPES, 2004,
AMARAL, 2005).
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TABELA 3 | Distribuição e densidade da população de Luanda por municípios.
População
Hab./Munic.

Luanda

Viana

Belas

Cazenga

Cacuaco

Icolo/Bengo.

2.107.648

1.525.711

1.065.106

862.351

882.398

74.644

25.086

18.169,0

2.202,0

1.018,0

23.347,0

2.828,0

24,4

1,8

Hab./Km2

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) a partir do censo de 2014 (INSTITUTO NACIONAL..., 2014).

Quissama.
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FIGURA 17 | Densidade populacional de Luanda por município. segundo censo de 2014

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir dos dados do censo (2014) e dos geodados cedidos por Development Workshop em (2013 e 2014)
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FIGURA 18 | Espacialidade de diferentes densidades: populacional e construções.

Fonte: Elaboração própria (2018) a partir de GHSL (Global Human Settlement Layer) - European Commission (2015).
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De acordo com o Atlas de Expansão Urbana, a densidade da área construída em 2000
era de 157 pessoas por hectare, aumentando a uma taxa média anual de 0,4% desde 1991,
quando a densidade da área construída era de 151,07 pessoas por hectare. Em 2014 a densidade
da área construída em Luanda foi de 151 pessoas por hectare, diminuindo a uma taxa média
anual de 0,3% desde 2000 (LINCOLN INSTITUTE..., 2016).
A leve redução da densidade por área, registrada desde o período de 2000 - 2014 indica
que há um maior espraiamento da população/construções pelo território. Ou seja, indica que
está havendo uma aceleração da expansão urbana. Isso é verificável, tendo em vista os
processos de gentrificação e desapropriações de áreas densas (geralmente musseques), que
veem sendo conduzidas por políticas de Estado e originando dois aspectos fulcrais: 1. A
periferização precária - em que as pessoas são forçadas a viver em áreas cada vez mais remotas,
sem infraestrutura urbana e distantes das oportunidade e amenidades urbanas razoavelmente
existentes apenas na cidade capital. 2. Maior dispersão espacial e uma fragmentação na
saturação do espaço urbano verificado principalmente a partir de 2014 (TABELA 4).

TABELA 4 | Distribuição e densidade da população de Luanda por municípios.
Densidade
(pessoas/hectare)

Junho 1991

Junho 2000

Maio 2014

Variação anual %
(’00-’14)

151,1

156,6

150,6

-0,3

112,0

116,1

109,0

-0,5

Junho 1991

Junho 2000

Maio 2014

Variação anual %
(’00-’14)

Saturação (esp. hb.
urb./ ext. urb)

0,74

0,74

0,72

-0,2

Índice de abertura

0,21

0,21

0,20

-0,3

densidade de área
construída
Densidade
de
Extensão Urbana
Fragmentação

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) a partir dos dados do Atlas de Expansão Urbana (LINCOLN INSTITUTE...,
2016).

Esta condição urbana, coloca em xeque um sistema de circulação e transporte deficiente
e dependente dos candongueiros e outros modos informais, que são também, os únicos
elementos mais comuns que conectam toda a Região Metropolitana (ÁGUABOA;
FERNANDO, 2015). Uma vez que, como veremos no capítulo IV, o sistema formal existente
não cobre toda a área da expansão metropolitana, além da sua grande e múltipla ineficiência.
Segundo o Atlas de Expansão Urbana (LINCOLN INSTITUTE..., 2016), o tamanho
médio do bloco na área de expansão de Luanda, entre 1990-2014, foi de 2,4 hectares, em
comparação com 3,2 hectares na sua área anterior a 1990. O que indica, que as áreas de
expansão, começam a apresentar uma alta na sua densidade. Ou seja; cada vez mais, as pessoas
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estão se aglomerando nas periferias. E daqui á médio longo prazo, se multiplicarão as
complexidades e os problemas variados de ordem urbana, tendo em vista a condição estrutural
de Luanda e de Angola como um todo. Assim, ao se rebaterem no espaço físico, as densidades,
que também pressionam a expansão do tecido urbano/metropolitano, resultam em fatores como:
a) irregularidade dos traçados da malha urbana, originando verdadeiros labirintos,
b) construções precárias e sobrepostas,
c) um sistema viário tortuoso e de dimensões cada vez mais reduzidas.
d) Escassez de água.
e) Escassez de alimento e trabalho e completa dependência da “cidade legal”,
f) Exclusão socioespacial nos mais variados níveis.
Este é um cenário previsível, tendo em vista que que os problemas urbanos crescem
cada vez mais, quanto maior for o sistema metropolitano (GOUVERNEUR, 2016). E a medida
as áreas informais se distanciam das formais resultando em uma periferia mais distante e sem
infraestrutura, os residentes necessitarão de um maior tempo de transporte para aceder aos
empregos, serviços e outras necessidades urbanas. O que resulta também, em maiores custos
para uma população de recursos limitados.
Nas periferias de Luanda, a lógica de ocupação do solo nas áreas de expansão revela
um fator sociocultural importante pelo fato destas áreas irregulares serem geralmente ocupadas
por agregados de laços familiares, ou afinidades socioculturais e de amizade. Uma prática que
em Luanda foi muito comum no auge das migrações45. Esta lógica se estende para a atividade
dos candongueiros e influência as relações de apropriação dos espaços por meio da construção
do que Simone (2004) chamou de infraestrutura humana (SIMONE, 2004).

3. Expansão urbana:
Luanda entrou para o Atlas de Expansão Urbana global como uma das 200 cidades do
mundo que apresentam maiores taxas de crescimento populacional e uma rápida expansão do

45

De acordo com nossa vivência no local de pesquisa e as constatações no terreno, verificamos por exemplo, que;
no tempo em que Luanda era uma cidade de refugiados, com os dois maiores centros de refugiados do país (escola
do Angola e do Cdt. Gika), as pessoas se agruparam ou eram agrupadas de acordo com suas afinidades culturais e
até mesmo de vizinhança local. No Angola por exemplo (onde morei como refugiado em tendas) e que também
era chamado de Huambo era o lugar dos refugiados oriundos maioritariamente da província do Huambo, no centro
sul do país. Quando muito, tinham algumas pessoas de outras províncias próximas como Bié, Benguela e Kwanza
Sul, mas que em geral tinham costumes semelhantes e falavam a mesma língua. Esta lógica se projetou mesmo
quando o governo, dentro do programa de reassentamento da população nos novos assentamentos, dentro dos
programas habitacionais. Nestes locais, (Zango 1, 2, 3, e 4), normalmente são habitados pelas mesmas vizinhanças.
O que constitui um fato cultural importante. Pois demonstra a lógica comunitária, que de alguma forma se repete
na atividade e nas relações sociais dos candongueiros.
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seu tecido urbano (LINCOLN INSTITUTE..., 2016). Este documento que define a cidade pela
sua área construída e não pelas fronteiras jurídico-administrativas, delimitou a região
metropolitana como unidade de análise, para verificar como se especializam os principais
fatores inerentes a expansão urbana (FIGURA 19).
FIGURA 19 | Expansão urbana em 1991, 2000, 2014 / Atlas de Expansão Urbana.

Fonte: Atlas of Urban Expansion (LINCOLN INSTITUTE…, 2016)

De acordo com o Atlas, “a extensão urbana em 2000 foi de 231,81 Km2, aumentou a
uma taxa média anual de 5,6% desde 1991, quando a sua extensão urbana era de 140,38 Km2.
Já em 2014, a extensão urbana era de 509,67 Km2, aumentando a uma taxa média anual de 5,7%
desde 2000” (LINCOLN INSTITUTE..., 2016). Nesta expansão, um total de 197,15 Km2 de
área construída foi adicionado à extensão urbana de Luanda entre 2000 e 2014. Dessa área
construída acrescentada, 19% foi Infill46, 75% foi extensão e 6% foi inclusão. Um total de 67,64
Km2 de área construída foi adicionado à extensão urbana entre 1991 e 2000. Dessa área
construída adicionada, 22% foi Infill, 64% foi extensão e 14% foi Inclusão (LINCOLN
INSTITUTE..., 2016).
Com os dados cedidos pela Development Workshop em 2013, 2014 e 2015, realizou-se
um estudo em geoprocessamento para analisar o crescimento do tecido urbano por meio da
digitalização de dados vectoriais nos períodos de 1974, 1993, 2000 e 2013, e obteve-se os

46

Infill (em inglês), é um termo usado em planejamento urbano que significa a reaplicação de terrenos em um
ambiente urbano, geralmente de espaços abertos, para novas construções (ALFIREVIC; SANJA, 2015), em: Infill
Architecture: Design Approaches for In-Between Buildings and 'Bond' as Integrative Element. O termo também
tem sido aplicado dentro de uma política urbana para designar a construção em qualquer terreno não desenvolvido
e que não esteja na margem urbana (DUNPHY, 2005) - que foi o que aconteceu em muitas áreas de Luanda.
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seguintes resultados: em 1974 a mancha urbana que apresentava apenas 2,46% da ocupação
territorial na antiga configuração, passou para 4,77% em 1993 e 9,84% em 2000 e 46,7% em
2013. De destacar que, de 1993 para 2000, o tecido urbano cresceu a uma taxa de 106,40% e
de 2000 para 2013, a uma taxa de 374,54% ocupando quase cinquenta por cento do território.
Ou seja, houve um alargamento de 268,14% do tecido urbano. (FIGURAS 20, 21 e 22).
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FIGURA 20 | Expansão urbana (1974, 1993, 2000 e 2013) de acordo com a pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir dos dados cedidos por Development Workshop em (2013, 2014 e 2015).
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FIGURA 21 | Percentagem da ocupação urbana no território (1974-2013).
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

FIGURA 22 | Taxa de crescimento da mancha urbana de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Esta expansão alcançou todo o território de Luanda composto por sete municípios:
Luanda, Cazenga, Cacuaco, Viana, Belas, Icolo e Bengo e Quissama (QUADRO 4 e FIGURA
27), e impactou as manifestações socioespaciais.
QUADRO 5 | Número de municípios, comunas e localidades de Luanda, 2014.
Municípios
7

Localidades

Comunas
32

Urbanas

Rural

Total

292

296

588

Fonte: Elaboração pelo Autor (2016), a partir dos dados de RGPH (INE, 2014).
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FIGURA 23 | Àreas dos municipios da Região Metropolitana de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do censo 2014 e os geodados cedidos pela DW (2014).
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Importa referir que os municípios de Icolo e Bengo e Quissama foram adicionados ao
território da província de Luanda, dentro do processo de reconfiguração territorial, decretado
pela lei de alteração da divisão político/administrativa das províncias de Luanda e Bengo
(ANGOLA, 2011). E passaram a vislumbrar o desempenho de um papel importante no
desenvolvimento metropolitano e do país, anunciado pelo PND 2013-2017 (ANGOLA, 2012).
Além disso, é em Icolo e Bengo, que está situado o maior e mais novo aeroporto internacional
- em construção, que se propõe ser, um ponto de conexão estratégica para o desenvolvimento
de Angola, no contexto regional da África subsaariana (ANGOLA, 2012).
Um ponto a não perder de vista em todo este contexto é fato de que, como veremos no
capítulo IV, este crescimento e expansão metropolitana está intimamente ligado com a dinâmica
dos transportes informais, que foram evoluindo conforme crescia a população e o tecido urbano.
Com o crescimento da população e morando cada vez mais distante do centro da cidade, sem
infraestrutura de transporte formal e com a característica lucrativa/acumulativa que os
candongueiros passaram a representar para uma população maioritariamente jovem (idade
média: 21 anos) onde apenas 1,5% da população tem mais de 65 anos de acordo com o censo
nacional (INSTITUTO NACIONAL..., 2014); os transportes informais passaram a ser o
principal facilitador da ocupação urbana.
Um dos dilemas da pesquisa neste aspecto, era analisar e determinar então, se é o sistema
de circulação e transportes dominado pelos candongueiros que impulsiona a expansão urbana,
ou se é a expansão urbana que induz/atrai a atividade dos candongueiros. Verificou-se na
pesquisa de campo, segundo entrevista realizada com a Diretora Nacional dos Transportes Eng.
Noélia Assuílo, a quem lhe foi colocada a questão de que os transportes informais eram os
impulsionadores do desenvolvimento da expansão urbana, respondeu o seguinte:
“|...| não acredito. Se veres bem em Luanda, por falta de espaço, as pessoas constroem
em lugares tão distantes sem nenhuma infraestrutura e há vezes, sem nenhuma estrada,
e os candongueiros aparecem depois. E muitas vezes, por causa da distância e por só
haver becos e picadas, nem são os candongueiros os primeiros a chegarem. São outros
tipos de transportes informais como: moto taxis, os gira-bairro e outros...” (ASSUÍLO,
2016 - Informação Verbal).

Segundo a diretora dos transportes, é a expansão periférica que induz a atividade dos
transportes informais. Uma vez que, muitos aglomerados periféricos, sobretudo informais, se
constituem antes mesmo de terem qualquer acesso à infraestrutura de circulação e transporte. E
em muitos casos, de tão precário que o acesso é, os candongueiros não chegam a estes locais.
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Deixando estas populações a mercê de outros modos informais menores, como motocicletas e
outras viaturas menores.
No entanto, apesar deste fato, ocorre-nos de acordo com as constatações in lócus e a
análise do sistema viário que embora não sejam os candongueiros que em princípio direcionam
a expansão urbana segundo as colocações de Assuílo (2016 - Informação verbal) e que é
justificável, uma vez que enquanto atividade lucrativa, os candongueiros só podem operar onde
tem demanda de população justificável e um mínimo de acesso (ainda que este acesso, seja
aquela estrada de terra com alto nível de obstáculos).
Porém, a razão porque se afirma que eles são os maiores impulsionadores do
desenvolvimento metropolitano é porque, além de os candongueiros serem o principal sistema
de transporte de Luanda, são estes que na prática conectam as áreas de expansão com a cidade
estabelecida por meio de uma interconexão intermodal informal entre os candongueiros e estes
outros modos menores informais (moto táxis ou gira-bairros)47. Isto ocorre, porque as artérias
fundamentais que estruturam fisicamente o território metropolitano, são também o caminho e a
rota dos mais de cerca de 40.000 candongueiros (GPL, 2014).
Ademais, existem pontos de conexão “portais” (dos aglomerados) onde os
candongueiros fazem a ligação com estes modos informais menores que em geral, estão
vocacionados a apoiar apenas estas áreas de expansão e que são, em sua grande maioria
informais. Mas são responsáveis por dar acesso e mobilidade à população periférica e
marginalizada.
Esta análise nos revela que existe uma relação dúplice/dicotômica exercida pelos
candongueiros que estabelece um complexo sistema de combinação hibrida informal entres os
candongueiros (que podem ser os “formais”, os semiformais ou os totalmente informais), com
outros modos informais diferentes, dinamizando assim a expansão metropolitana. Mas é preciso
enfatizar que esta maneira (combinada ou hibrida informal) não ocorre apenas nas áreas de
expansão periférica, mas sobre outros modos, em toda a região metropolitana tal como veremos
no capítulo IV.
Os candongueiros, não apenas seguem o desenvolvimento da expansão metropolitana,
mas eles de facto, impulsionam, induzem este desenvolvimento. Razão pela qual, argumentase nesta pesquisa que é possível empregar os candongueiros em uma outra dinâmica hibrida

47

Atentar para o capítulo IV que destrincha os tipos de transporte envolvidos no sistema de circulação de Luanda.
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planejada, transformando a racionalidade da produção do espaço. E a partir desta inclusão,
orientar o desenvolvimento metropolitano de forma mais equânime efetiva, uma vez que, em
todos os processos de urbanização de Luanda os candongueiros são sempre os primeiros a
chegar.
“os primeiros a chegar são sempre os azuis e brancos. Nem luz, nem água. Por vezes
até nem estrada. Mas como se movem as gentes? A necessidade chama-os. Dá-lhes
trabalho. Aprendem a galgar os solos. Argilosos, betuminosos, lodosos, aquosos. E
todos os outros osos por inventar (ÁGUABOA; FERNANDO, 2015, p. 7).

3.5 Breve panorama da gestão territorial

Em muitos momentos nesta pesquisa, paramos a refletir e buscar entender se era a
informalidade que em si se expressa na cidade, ou se é a cidade e suas regras institucionais e
políticas, que reforçam a informalidade? Embora a abordagem desta questão, por si só se
constitui em um mundo de pesquisa à parte, as impressões resultantes deste processo reflexivo
nos levaram a assimilar e compreender que sobre um determinando ponto de vista (neste caso
institucional e político), a informalidade é um sistema fechado que se retroalimenta dentro de
vários interesses e arranjos.
Para compreender minimamente como se articulam tais interesses, identificar os
ganhadores e perdedores neste processo, foi preciso então, fazer uma breve análise do ambiente
institucional, econômico, político e as variáveis estruturais que favorecem esta realidade.
Embora a reflexão não seja tanto sobre o ponto de vista teórico, mas sim contextual; ela
representa um ponto importante na análise dos candongueiros enquanto elemento predominante
que conforma e estrutura a cidade e o espaço urbano metropolitano de Luanda.
A Constituição de 1992 e 2010, são em teoria, o marco da pluralidade e democratização
do território nacional na era do pós-guerra. Porém, suas disposições não descentralizaram as
decisões político/administrativas e econômicas. Assim, a urbanização se dá, dentro de um
contexto político/econômico complexo e cheio de contradições em que; de um lado se tem um
governo “socialista” que fez de Angola, “possivelmente o país africano mais centralizado –
quer olhemos para o sistema político, administrativo ou financeiro” (ORRE, 2012, p. 3). Ao
mesmo tempo que, sucumbi às pressões globais do modelo neoliberal para sua política
macroeconômica que privilegia as elites ligadas ao poder governativo, que por sua vez, permite
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a continuidade das desigualdades sócio espaciais e da pobreza, em um sistema permeado pelo
nepotismo e corrupção sistémica (OLIVEIRA, 2015).
A administração pública do território de Angola é feita “com base nos princípios da
simplificação administrativa da aproximação dos serviços às populações, da desconcentração e
descentralização administrativas” (ANGOLA, 2010a). No entanto, os governos provinciais que
são em termos hierárquicos a segunda maior dimensão na administração pública e territorial,
engendram antes de tudo, os anseios político-partidários do Governo Central sediado em
Luanda, antes mesmo de cumprir com os pressupostos anunciados pela constituição. O que
acontece, devido ao fato de o governador provincial assumir um papel duplo: o de chefe do
executivo da administração provincial e o de primeiro secretário do partido no poder
governativo48.
O organograma do poder executivo de Angola é composto pela presidência, vicepresidência, o conselho de ministros e os governos provinciais, cujos governadores são
escolhidos e promovidos pelo Presidente da República. Estes por sua vez, são responsáveis por
escolher os administradores municipais (Prefeitos – no Brasil). “O Governador provincial é o
representante da administração central na respectiva província, a quem incumbe, em geral,
conduzir a governação da província e assegurar o normal funcionamento da administração local
do Estado” (ANGOLA, 2010a).
A compreensão da organização e da administração do território é importante para
enquadrar a abordagem da reestruturação urbano/regional, que precisa ter em conta, a maneira
como se relacionam os aspectos institucionais com os fenômenos do território. Este modelo de
organização e gestão administrativa do território de Angola, tem sido alvo de debates por
diversos estudiosos, em que muitos afirmam ser difícil um desenvolvimento equânime, sem
uma descentralização do poder administrativo (CAIN, 2016; ORRE, 2012; ROCHA, 2010).
Para os autores, este modelo não permite um planejamento participativo e democrático. Ao
tomar as decisões de cima para baixo, o poder governativo influi-se em um cenário “em que a
realização de mudanças ignora a opinião dos beneficiários, são artificiais e mais propensas ao
fracasso” (PEREIRA, 1993, p. 249).

48

Geralmente, os governadores provinciais desempenham também a função de primeiros secretários provinciais
do partido no poder. Ou seja, são os líderes e representantes políticos máximo das províncias. O que compromete,
de acordo com especialistas, a dedicação às funções do Estado pela qual foram designados. (O País, 2016).
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Segundo Orre (2012) o termo desconcentração a que se refere a constituição, resvala do
verdadeiro

propósito

da

autarquização

-

um

processo

de

descentralização

governativa/administrativa por meio da criação e implementação de autarquias. Este processo,
que foi despertado pela primeira vez em 1992, abordado pela Constituição de 2010 que prevê,
nas suas normas transitórias, a introdução do modelo gradualista, tomou força nas eleições de
2012, com previsões de implementação efetiva em 2015 (ORRE, 2012). Até o momento, o
assunto ainda paira na pauta do debate político com novas previsões de implementação,
enquanto se aprimora, um dos pontos centrais do debate: o gradualismo.
Para Orre (2012) ao abordar o gradualismo nos processos de desconcentração e
descentralização de Angola, coloca que; a desconcentração limita‐ se a criar alguma autonomia
administrativa dentro da hierarquia estatal e não tem como objetivo, criar maior autonomia
política local, como seria a descentralização democrática (ORRE, 2012). Por este viés, a
organização e gestão da região metropolitana deve ser visualizada a partir das preposições das
autarquias baseada na descentralização, que segundo o autor (Op, Cit.), permite maior
governação compartilhada e participativa.
A governação compartilhada e participativa é a chave para a organização especial
baseada na combinação entre os modos formais e informais dentro de um sistema que aceita as
peculiaridades e especificidades do espaço como fundamentais para o fortalecimento do
sistema. No entanto, tanto o debate, quanto as disposições constitucionais deste assunto ainda
são bastante incompletas no sentido de que;
“Houve relativamente pouco debate em Angola sobre a sua realização: Qual o
desenho institucional? Qual o sistema eleitoral? Quais atribuições, prerrogativas e
competências iriam ter uma autarquia? Quais fontes de rendimento iriam ser
concedidas às autarquias? Como iria conviver e dividir tarefas e autoridade com os
representantes dos órgãos locais do Estado?” (ORRE, 2012, p. 7).

Por outro lado, apesar destas lacunas ainda em construção, este princípio constitucional
além de dar resposta a um anseio fundamental quanto a conformação do território, se apresenta
como uma oportunidade capaz de embasar a reestruturação do espaço baseada no sistema de
transportes informais, candongueiros. Sendo que ao permitir o debate público é possível
determinar um modelo específico, que valoriza as forças e vontades comunitárias de cada
autarquia onde os candongueiros fazem parte. Pois, os agentes da base do sistema de transportes
informais candongueiros fazem parte desta matriz espacial que carece de voz. E em um sistema,
que dá voz a estes sujeitos (e não apenas a estes, mas aos seus usuários e usuários do espaço
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urbano), é possível fortalecer abordagens que emergem das forças e peculiaridades endógenas
e constituir um nível multi escalar de diálogo entre a ordem formal institucional, com a ordem
do habitus sociocultural.
Assim, de acordo com Orre (2012),

A criação de autarquias em Angola responde à necessidade essencial de qualquer
Estado moderno de criar instituições de governação descentralizada. Simplesmente
não é possível responder às demandas de milhões de cidadãos, não é possível garantir
direitos e serviços públicos para milhões de pessoas e não é possível consolidar uma
base tributária universalizada, sem que haja um mínimo de autonomia, capacidade e
sofisticação burocrática local para responder às exigências dos cidadãos.

A racionalidade da organização político/administrativa do território, é fundamental para
o planejamento e reestruturação do território e de um espaço predominantemente informal, por
meio dos candongueiros. Sendo que, se este, ou qualquer outro modelo aplicado em Angola,
não respeitar, reorientar, planejar; e não incluir as idiossincrasias, especificidades e
peculiaridades existentes nos modos informais que estruturam o espaço, não se pode, para o
caso de Luanda, ter uma governação participativa e democrática. E em consequência, não se
atingirá um desenvolvimento equânime, “moderno e global”.

3.6 Expressões da informalidade em Luanda:

Trabalho, uso e ocupação do solo, mobilidade urbana.
A narrativa desta pesquisa procura demonstrar, como a informalidade estrutura o espaço
urbano/metropolitano de Luanda, tendo o sistema de circulação e transportes informais como
foco. No entanto, antes de chegar a esta abordagem, é fundamental, como nos referimos
anteriormente (sobre a premissa de que Luanda é uma metrópole informal), e fundamental,
clarificar que existe uma relação estreita entre a informalidade socioespacial com a
informalidade do sistema de circulação. Ou seja, os candongueiros fazem parte de uma
racionalidade de relações políticas, socioeconômica e espacial, que compõem o arranjo da
matriz urbano/territorial. Apesar de considerarmos os candongueiros determinantes para o
cumprimento destas relações, existem outros elementos e categorias de grande difusão e
expressão no mosaico urbano.
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Este ponto tem como objetivo, demonstrar brevemente alguns aspectos que fazem
afirmar que Luanda é uma metrópole informal. Fazemos esta análise, mas com a atenção de
não dispersar a argumentação fundamental baseada no impacto dos candongueiros na
estruturação e reestruturação urbana. Apenas que, pretende-se aqui, oferecer um breve
panorama de evidências que ajudam a situar Luanda no contexto da urbanização periférica
contemporânea global, e dentro de suas especificidades e peculiaridades.
Embora, seria totalmente possível e plausível demonstrar esta hipótese olhando
unicamente para os transportes informais, candongueiros. Porém, é preciso compreender que
em Luanda os candongueiros não são apenas um meio de transporte. Suas relações,
representações e impactos, transcendem o espaço de circulação e da mobilidade,
interconectando-se com outros aspectos políticos, sociais, econômicos, espaciais e culturais.
Aspectos inerentes a vida urbana, que impõem a necessidade de compreensão de tais relações,
para se compreender também as nuances e contextos do transporte informal.
Assim, apresentaremos aqui de maneira breve, quatro fatores essenciais que estão
amplamente envolvidos na/e pela informalidade. E que, ao se relacionarem/impulsionarem, ou
serem impulsionados pelos candongueiros, costuram o modus vivendis de Luanda. Os fatores
são: o trabalho, o uso e ocupação do solo, a mobilidade urbana e o acesso à propriedade da
terra.

3.6.1 No trabalho

A candonga, o salo, o bisno (business), o biscato, a muamba, a bumba, a Chambeta, o
biolo, a zunga, os esquemas, a falida, os processos, o cobele, o movimento, o gerente.
Todas estas expressões encontram significado e lugar no espaço de Luanda. Gírias que
apesar de suas variações contextuais, no final, buscam representar qualquer tipo de esforço,
atividade ou serviço, capaz de se converter em rendimento, lucro, vantagem ou apenas ao que
Lopes (2011) considerou como; “estratégias de sobrevivência”. Não importam as variações;
importa a essência: o trabalho. E aqui, não importa o tipo de trabalho, importa apenas que estes
termos expressam uma dinâmica que consome algum esforço que garanta a continuidade de um
amanhã, de uma vida; a vida que também chamam de urbana (WIRTH, 1938) ou, como coloca
Birch (2017); a vida urbana do modo informal.
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Com exceção do “salo” (trabalho) e da “bumba” (bumbar - trabalhar), gírias comumente
usada tanto para referir o trabalho formal quanto o informal, a maioria das outras expressões se
originam no meio informal, e servem, quase que sempre, para se referir á atividades e serviços
ocasionais ou informais. E esta demasia de jargões para se referir ao “trabalho” (qualquer que
seja a sua natureza), já indica a predominância do modus operandis da principal atividade que
garante a continuidade da vida urbana e social deste espaço.
Estas atividades são, como frisado, realizadas de preferência na cidade onde está o
dinheiro. Quatro, cinco, seis horas da manhã, lá estão - e assim observamos enquanto agente da
pesquisa participativa no espaço de Luanda nos períodos mencionados na metodologia; os
candongueiros engarrafados no trânsito, circulam abarrotados de gente que se desloca em
direção ao centro da metrópole. E neles carregam todo mundo; mas principalmente
trabalhadores: mais de 46% de acordo com o inquérito realizado pela pesquisa de campo que
entrevistou cerca de 85 pessoas. Dos quais, pouco mais de 21% afirmaram que se deslocavam
para o trabalho formal, e 25% para realizar trabalho informal.
Aqui se identificam pelo menos dois aspectos: 1. A realização do trabalho
(formal/informal), é o principal motivo dos deslocamentos populacionais da região
metropolitana. Estes deslocamentos, por seu turno, são maioritariamente dependentes dos
transportes informais. Uma vez, que 55,5% dos entrevistados afirmaram utilizar os
candongueiros para seus deslocamentos diários. 2. Existe mais pessoas motivadas, ou que se
deslocam para realizar o trabalho, do que o trabalho formal. O que indica também, que está na
informalidade, a realização das principais funções fundamentais da vida de Luanda.
Diante deste contexto, pode-se afirmar que sem a atividade dos candongueiros,
diminuiriam significativamente as possibilidades do cumprimento das funções urbanas e dos
direitos fundamentais da vida humana. Dentre os quais; a mobilidade (ainda que precária) e o
direito de ir e vir. Por outro lado, sem a possibilidade da realização das atividades e serviços
socioeconômicos na cidade metrópole impulsionadas pelos candongueiros, não haveria a
pendularidade que conecta os espaços segregados e, talvez, Luanda se configuraria em uma
metrópole sem uma região metropolitana do ponto de vista de seus processos. Além disso, é
preciso enfatizar que, tanto a falta de oferta de trabalho, quanto o cerceamento da mobilidade
por políticas de Estado são também, formas de efetivar a segregação socioespacial (VILLAÇA,
2012) bem como a fragmentação urbano/metropolitana.
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Segundo Lopes (2004, p. 14) “42% das famílias luandenses obtinham seus rendimentos
exclusivamente da economia informal que assegurava 20% a 30% do PIB não petrolífero e dava
ocupação a 56% da população economicamente ativa”. Apesar destes dados que a uma primeira
vista nos parece bastante generosos (cogitando serem maiores), não foram criadas políticas
públicas efetivas que minimizasse o impacto negativo deste fenômeno. Mais importante ainda,
parece não haver por parte do poder público e da sociedade em geral, uma compreensão
alargada a respeito deste fenômeno e principalmente dos anseios da população marginalizada
que vive na, e pela informalidade. Tão pouco se dá atenção para as verdadeiras questões
endógenas estruturais (AMARAL, 2005) físicas e subjetivas, que influenciam as relações de
trabalho e costuram as lógicas da produção e apropriação do espaço (ANTUNES; DRUCK,
2015) e desenham uma paisagem urbana peculiar (FIGURA 24).
FIGURA 24 | Multiplicidade da informalidade na apropriação do espaço.

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018), por meio de imagens próprias e tomadas na web acessíveis publicamente.

Apesar da predominância do trabalho informal, que é também um reflexo da falta ou do
inacabado processo da divisão técnica e social do trabalho, devido ao atraso no processo de
industrialização, Luanda está ligada ás lógicas do sistema de produção global capitalista, que
sob diversas formas, produz uma “desordem” útil”49 do ponto de vista das possibilidades

A “desordem útil”, refere-se ao fato de que, para estes territórios, embora de modo precário e informal, o
capitalismo contemporâneo implícito na relação dos circuitos da economia urbana, possibilita maior mobilidade e
possibilidades socioeconômicas para as populações marginalizadas.
49
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proporcionadas pelas complexas relações inter-classes dos circuitos da economia urbana
(SANTOS, 2004)50. Os subsistemas urbanos propostos por Milton Santos, são formas de
produzir, distribuir, comercializar e consumir, que geram materialidades distintas visíveis na
paisagem urbana, que podem ser piores ou melhores, dependendo das fragilidades estruturais
de cada país.
As relações de trabalho em Luanda, são dotados de grandes complexidades.
Principalmente pelo fato de estar ancorada em um sistema econômico extremamente
dependente do petróleo e que apenas contribui com cerca de 2,5% na absorção da força de
trabalho (ROCHA, 2010). Segundo Cain (2017) atualmente o mercado de trabalho é dominado
pelo setor informal que representa 52% da força de trabalho. Dos quais, grande parte são
mulheres (63,9%) que desenvolvem pequenos negócios classificados como de sobrevivência,
geralmente realizados nos pontos e paragens de candongueiros, nas ruas e vias de circulação,
em mercados designados e em grandes aglomerações urbanas informais (FIGURA 25).
FIGURA 25 | Domínio da atividade informal no comercio de bens e serviços.

Fonte: Estrela, 2017.

No setor do comercio de serviços e bens por exemplo, cerca de 80% é informal
(ESTRELA, 2017). Estes dados indicam que existe uma lacuna estrutural nos modelos e
políticas econômicas adotadas dentro das lógicas de governação e administração do território,
que alimenta uma matriz de produção social e espacial baseada na flexibilização e precarização
do trabalho.

50

A teoria dos dois circuitos da economia urbana desenvolvida por Milton Santos busca explicar, como as cidades
dos países periféricos operam a partir de dois subsistemas urbanos: o subsistema superior – composto pelas grandes
empresas, bancos, atividades ligadas ao ramo da alta tecnologia – e o subsistema inferior – composto pelas
atividades de pequena dimensão, com o uso de mão de obra intensiva, que se cria e se recria com pouco capital.
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A flexibilidade e precarização do trabalho reflete-se também nos índices de pobreza
social; 36,6% segundo o Inquérito Integrado Sobre o Bem-estar da População (IBEP, 20082009), com 60 % da população vivendo com menos de dois dólares por dia (ROCHA, 2017)
Segundo Tvedte e Lázaro (2016), a participação da população no mercado de trabalho em 2014
e 2015 foi de 35 %. O que pressupõe outras formas não parametrizadas para mitigação das
carências sociais urbanas, numa realidade cujo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de
0,526 desde 2013 (PROGRAMA..., 2014). A diferença entre o IDH e o PIB por habitante que
foi de USD 6.532,5 em 2014 (UCAN, 2014), registrando desde então, uma queda consecutiva.
A taxa média anual foi de 12,5% entre 2004 e 2008 e de 3,4% entre 2009 e 2014 (ROCHA,
2015).
Dados que demonstram, que o crescimento económico não tem melhorado o acesso às
oportunidades sociais e de trabalho oficial (formal). Questão explicada por Rocha (2015), como
sendo resultado das políticas de distribuição social da riqueza que é altamente desigual. Um
cenário, que não apenas dá azos para o crescimento do trabalho informal e precário, realizado
maioritariamente pela grande população excluída dos ganhos nacionais. Por outro lado,
evidencia uma controvérsia relacionada com o sistema de transportes e o acesso à cidade
segundo as colocações de Lefebvre (2001).
O índice de pobreza a que está submetida a maior parte da população (60%) indica que
o acesso à cidade (presente apenas na capital metropolitana), se restringe cada vez mais, ou se
realiza de maneira precária do ponto de vista da mobilidade. Tendo em vista que Luanda, em
toda sua complexidade populacional, territorial e social, não possui um sistema de transporte
de massa, capaz de suprir as necessidades de deslocamentos diários da região metropolitana.
Os transportes formais (ônibus e trem ferroviário), são mais baratos em relação aos
candongueiros; pois, são subvencionados pelo Estado. A passagem de acesso ao ônibus formal
custa o equivalente a USD 0,19 (janeiro de 2019); os candongueiros custam o equivalente a
USD 0,29 no mesmo período. Uma diferença de cerca de USD 0,10 e um valor relativamente
alto para cerca de 60% da população que vive com menos de USD 2,00/dia. Porém, os
transportes considerados de preço razoável (ônibus formal), são quase que inexistentes na
malha viária das áreas informais e de expansão periférica. Dado inclusive, a malha viária
irregular destas zonas. As rotas dos transportes formais são por isso, limitadas, mesmo na
“cidade legal” (atentar para o capítulo, IV).
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Com a polarização e macrocefalia urbana de Luanda (CASTRO, 2015), as populações
periféricas e pobres têm apenas duas alternativas para acessar a “cidade legal”: 1. Sacrificar sua
baixa renda para o uso do candongueiro - já que este é o meio de transporte mais presente,
“eficiente” e difuso na malha urbana; e com isso, ter o mínimo de acesso à metrópole. Ou 2.
Deslocar-se a pé por grandes distancias e longas horas, tal como já o fazem penosamente grande
parte da população periférica e comerciantes ambulantes. Isto, considerando que os outros
modos informais não têm a mesma predominância e desenvoltura dos candongueiros.
Porém, existe um fator fundamental na relação trabalho informal / transporte informal
candongueiro, que também é muito explorado por Lopes (2011) e precisa aqui ser considerado
como um ponto crucial para se pensar a reestruturação de espaços informais. O autor apresenta
que além de transporte, os candongueiros também são um meio que fornece trabalho a vários
níveis e escalas formais e informais. E por outro lado, eles criam e conformam, por meio de
suas externalidades, espaços de relações públicas variadas.
Embora seja no capitulo IV onde se demonstra estas articulações e se aborda a questão
com profundidade, é preciso colocar aqui que, existe uma relação dualista que envolve uma
grande rede de relações e conexões entre o mundo considerado da “ordem” (formal) e o mundo
considerado da “desordem” (informal), criada pelos candongueiros; que se constitui em um
verdadeiro fator de reestruturação socioespacial e de planejamento metropolitano, a partir dos
espaços cinzentos (espaços de combinação entre a formalidade e a informalidade), que
costuram uma racionalidade urbana híbrida.
As relações conflitantes (ou não), da combinação entre as logicas formais e informais,
costuram uma convivência que alimenta a dinâmica do quotidiano metropolitano e remete a um
arranjo que Oliveira (2003), chamou de “razão dualista” – em que, o setor “informal” alimenta
a superexploração da parcela assalariada da força de trabalho. E, portanto, são interdependentes.
Ainda que neste caso, pela característica top down, nota-se uma racionalidade “colonizadora”
(BHABHA, 1990) - em que os modos informais, são vistos apenas como um apêndice do
sistema formal, e não como protagonistas de uma ordem social.
Porém, o fato é que os transportes informais, candongueiros, proporcionam trabalho
para grande parte da população mais desfavorecida - em sua grande maioria jovens dos 15 aos
25/30 anos (LOPES, 2011) sem os quais estariam mais à margem do que já são. Mas também;
á agentes do “circuito superior” ou se quisermos do setor formal. Para esta compreensão, bastase fazer o seguinte ensaio básico: estimando-se em cerca de 40.000 (quarenta mil) o número de
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candongueiros existentes em Luanda, entre licenciados e não licenciados (LUANDA, 2012) e
considerando que cada viatura opera basicamente com dois indivíduos, isto significa que,
automaticamente criaram-se oitenta mil “postos de trabalho. E considerado outros atores
envolvidos nesta rede tais como lotadores, teríamos grosseiramente um universo de
beneficiários de não menos de 160 mil “postos de trabalho direto e indireto”.
O exército de beneficiários que emerge por conta da atividade dos candongueiros vai
desde os: proprietários, motoristas, cobradores, lotadores, vendedores de peças sobressalentes,
lavadores de carro, cantina onde os agentes compram suas refeições, policiais, agentes da viação
e trânsito, agentes do porto e alfandega, comerciantes de viaturas, lavadores de carros,
recauchutagem entres uma infinitude de outros atores - formais e informais (LOPES, 2011).
Este contexto demonstra que há uma lógica híbrida, de interação entre as forças da
informalidade com às da formalidade. Mas mais importante ainda, demonstram que; os
candongueiros, se elevados á outro nível de compreensão e funcionamento de suas lógicas,
podem reestruturar a ordem do espaço urbano/social, de uma maneira mais dinâmica,
sustentável e menos desigual.
Os candongueiros são: um elemento, uma modalidade, um modus operandis, uma
atividade, um serviço, um “movimento”; um trabalho. Um trabalho que expressa a força e
nuances da informalidade que se reflete no espaço urbano/metropolitano, como alternativa
possível para entender a vida de Luanda e repensar as abordagens e políticas do planejamento
urbano e regional das realidades periféricas do Sul Global.

3.6.2 Na mobilidade

Os candongueiros são a materialização das expressões da informalidade que emerge da
racionalidade da produção socioespacial, influenciada pelo processo histórico de urbanização e
dos habitus endógenos desta realidade. Eles são também, o elemento fundamental do sistema
de circulação e transportes, por meio dos quais se compreende e se deve abordar o espaço da
mobilidade urbana. Segundo Vasconcellos (2005), a mobilidade urbana é a liberdade de
deslocamentos de pessoas e bens a todas as atividades essenciais das cidades. Logo, a
mobilidade urbana está essencialmente ligada a conectividade. E neste caso, não importa (por
enquanto), os tipos e modos como esta conectividade é realizada, desde que as conexões que
permitem o acesso, o uso e o consumo da cidade, aconteçam.
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Porém, embora deva ser unanime reconhecer (tal como propusemos aqui), que os
candongueiros são o elemento fundamental para compreender a vida por meio da mobilidade
urbana; eles ainda se configuram, não poucas vezes, como uma matriz de estranhos quanto sua
inclusão socioespacial. Isto se dá, devido ao fato deste modo de transporte, ser compreendido
apenas como um subproduto da informalidade e da candonga (GOMES, 2017). O que reduz,
desta forma, a compreensão das complexidades múltiplas deste fenômeno “estranho” e
corriqueiro.
Segundo o Professor Nelson Pestana51, “o estranho é todo aquele que não acede à
cidadania”. Para o qual, o mundo dos transportes informais é composto sobretudo, por aqueles
que não acedem à cidadania ou acedem-na de forma deficiente. E por isso, “têm que construir
o seu próprio mundo” (PESTANA, 2016 - INFORMAÇÂO VERBAL). Ou seja; apesar da sua
predominância enquanto elemento mais comum de toda a Região Metropolitana de Luanda,
eles continuam a ser “sujeitos estranhos”. Sendo por este motivo que, os candongueiros passam
a produzir suas próprias representações socioespaciais (CASTRO; RESCHILIAN; ZANETTI,
2018).
Como expressão material/espacial da informalidade, este é um sistema que se reinventa
com grandes capacidades difusas e flexíveis, do ponto de vista da sua inserção e organização
socioespacial por meio da sua atividade principal de transportes. E embora seja um sistema que
conta com uma gama de lógicas e indivíduos subterrâneos, para sua funcionalidade (SOTO,
1987), na prática, são estes indivíduos que informalmente conectam as pessoas de todas as
escalas e níveis, às amenidades urbanas. Planejadas ou não (SILVA, 2002).
A

“mussequisação”

dos

espaços

pelo

planejamento

excludente

colonial

(DEVELOPMENTE WORKSHOP, 2005) e excludente contemporâneo (CAIN, 2013; 2017;
WATSON, 2014), criou diferentes padrões de ocupação precária em áreas distantes da “cidade
legal” sem infraestrutura urbana e principalmente de transporte para a população. Tais lógicas
segregacionistas e excludentes são, neste caso, responsáveis por produzir lógicas informais
(MARICATO, 2010; VILLAÇA, 2012), que por outro lado, acabam por se constituir em
alternativas para a mobilidade e o acesso à cidade. E desta forma, se expressa então o modus

51

Nelson Pestana é Jurista e Cientista Político e Investigador Sénior do CEIC (Centro de Estudos e Investigação
Cientifica) da Universidade Católica de Angola. Exerce atualmente a função de Investigador-Coordenador do
Departamento de Ciências Sociais e foi entrevistado no âmbito da pesquisa de campo, com quem tivemos contato
pessoal e via e-mail nos períodos de 2016 e 2018. A “cidadania dos estranhos” é, segundo o Professor Pestana, a
reprodução do sistema colonialista português baseado na “assimilação dos pretos”. É também um conceito que nos
emprestou, para ajudar-nos na compreensão da condição social dos candongueiros.
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vivendis da metrópole, não apenas da metrópole luandense, mas de muitas realidades que
partilham esta similaridade.
O período colonial de Angola (1482 - 1975), reflete uma realidade que, em algum
momento e lugar do globo, começa a ser comum o debate entre urbano e rural, mas que nestas
realidades, presas à lógica de exploração colonial, se constroem outras compreensões
(OLIVEIRA, 1999). O entendimento que se pode extrair deste argumento é que, é após este
período, a partir do qual se dá também a apropriação da “Cívitas” (FIGUEIREDO, 2014;
FONSECA, 2012), pelos nativos, que a informalidade inclusive dos transportes, passa a se
impor e a se expressar por meio de seus múltiplos elementos, modos e categorias.
E desta forma então, e também como resposta aos padrões urbanos e socioeconômicos
globais de organização do território, se materializa a informalidade do sistema de transporte,
que desenha, por mais de 30 anos, a paisagem urbana de Luanda (FIGURA26).

FIGURA 26 | candongueiros - os onipresentes da região metropolitana de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) a partir de imagens próprias (2016), e PDGML (2015).

Esta narrativa é importante, pelo fato de nos ajudar a visionar futuros cenários urbanos
envolvendo estas relações dos transportes urbanos informais com a configuração do território,
tendo em conta suas especificidades e peculiaridades apesar da aparente paisagem análoga a
outras realidades similares.
Estas peculiaridades, são os aspectos importantes de serem considerados,
principalmente quando se aborda o planejamento e a reestruturação de espaços tão heterogêneos
e complexos como as metrópoles africanas. Apesar de que, racionalidade hegemônica do
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planejamento urbano global, pouco considera estas alteridades e engendra discursos unipolares
para ler tais realidades (SANTOS, 2000; BHABHA, 1990; THOMPSON, 1998).
Á medida que a região metropolitana se expande no território de modo precário e
irregular, os candongueiros passam a experimentar algumas limitações de expressão e
cobertura. Porém, isso não significa, que eles deixam de ser a práxis da informalidade na
mobilidade e metrópole luandense, ou que perdem a sua característica onipresente. Como
colocado por Água Boa e Fernando (2015, p. 7):

Onipresente é o azul e branco circulante. Os candongueiros que movem a cidade. Os
rápidos. Os Hiaces do povo. Os táxis para os que resistem ao empurrão da plebe. Os
das redomas isolantes. Os que olham e não acreditam que a velha urbe se entregou.
Se deixou conquistar. Perdeu a batalha da mobilidade nos moldes antigos para
sobreviver agarrada a novos modismos. Modismos? Não. Dir-se-ia antes
“necessidades novas”. É de azul e branco que se vai a todo lado.

A redução da frequência dos candongueiros em áreas de expansão sem infraestrutura e
alto poder aquisitivo por parte de seus habitantes, resulta na hibridação informal entre estes e
outros modos informais (moto táxis e viaturas menores - “gira bairro”). Esta hibridação
informal é basicamente uma inter mobilidade em que, em um certo ponto (que com o tempo se
configura em um node), estes diferentes modos de transportes informais se conectam e
permitem as trocas que dão acesso à capital da metrópole.
Mas em alguns casos, a redução da expressão dos candongueiros nas zonas mais
periféricas, também é decisão dos próprios operadores dos candongueiros que o fazem por
motivos de concorrência. Uma vez que, tanto o motorista quanto o cobrador, sabem que são os
decisores do seu destino e condição financeira. Sabem que sua sobrevivência depende de seus
movimentos. Por este motivo, diz um ao outro: “wi, vambora tocar na baixa meu, aqui tá bwé
gato, yá?! Tamo só a demorá bwé nesses becos cheios de buracos ho! Comé então?... assim
vamo apanhar do ár madié” |...|52 E neste jargão em timbre rítmico conforme a gíria local,
muda-se a rota do azul e branco. Porque esta foi a mensagem que o “piloto” ou “co-piloto”
(motorista ou cobrador), sugeriu em tradução livre: “vamos rodar pelo centro da cidade, porque
com esta condição precária das estradas, não conseguiremos fazer dinheiro aqui”. E então trocase de rota.

52

Constatado pelo autor, na pesquisa participante no local de estudo (junho de 2016).
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Mas outros ficam. Ficam porque moram por ali mesmo. Ficam porque a condição de
ilegalidade é tamanha, que temem perder todo o rendimento para pagar ao primeiro policial da
metrópole que porventura os aborde. Porque a corrupção policial no sistema de trânsito,
também é a práxis (GOMES, 2017).
Ao produzir uma sobreposição entre o mapeamento das rotas dos candongueiros obtidas
por meio da atividade de campo, com as tipologias dos assentamentos urbanos (FIGURA 27),
percebeu-se que: embora esta malha de rotas não seja a totalidade das rotas existentes, os
candongueiros acessam praticamente a maior parte do território metropolitano.
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FIGURA 27 | Rotas informais e a espacialização dos diferentes assentamentos.

Fonte: Elaboração do autor (2018). por meio de imagem obtida em Development workshop (2011), e sobreposição das rotas em imagem de Google Hearth.
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Assim, faz sentido quando o diretor nacional do comércio Estevão Chaves, em
entrevista na pesquisa de campo afirmou: “sem os candongueiros, Luanda para! Basta ver
quando eles fazem greve. A maioria das pessoas vive nas periferias onde ainda não tem
transporte público formal. São os candongueiros que trazem as pessoas pra cá pra cidade”
(INFORMAÇÃO VERBAL, MAIO DE 2016). Os candongueiros, apresentam-se então, dentro
deste contexto, na maior expressão da informalidade com grande força política, econômica e
social. Seja no espaço urbano/metropolitano, seja na mobilidade onde revela o dinamismo,
resiliência e capacidades em promover conexões hibridas. Mas também, revela as lacunas
estruturais político/administrativas do Estado e do pensamento que constrói e perpetua os
espaços precários e periféricos das metrópoles contemporâneas do Sul Global. Um pensamento
desgastado, que demanda uma abordagem de planejamento que emerge da compressão das
forças e expressões do próprio espaço.

3.6.3 No uso e ocupação do solo

Uma das formas pelas quais a informalidade se expressa no espaço metropolitano de
Luanda é por meio do uso e a ocupação do solo. Em Luanda, cerca de 80% deste uso e ocupação
é feita de modo informal ou precário (CAIN, 2017). Condição que está intimamente ligada às
lógicas de organização do sistema de circulação e transportes, à medida que este contribui para
a conexão entre estas áreas/aglomerações informais com o território urbano metropolitano. Ou
seja, sem os transportes informais, candongueiros, estas ocupações precárias ou informais - que
no atual contexto de reconstrução ou “requalificação” urbana de Luanda (INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO..., 2015), começam a se deslocar para regiões cada vez mais distantes da
“cidade legal” dotada de infraestruturas, não passariam de áreas rurais com modo de vida
urbano. Uma vez que o que conecta de facto, as áreas informais periféricas, ao modo de vida
urbano da metrópole, são os candongueiros.
De acordo com Cain (2017), a condição informal e precária do uso e ocupação do solo
de Luanda, está ligado a fatores como: mecanismos formais e informais de acesso à terra,
valores culturais, capacidade de gestão da terra urbana, procedimentos e compreensão do poder
público das políticas de desenvolvimento urbano, bem como as políticas e leis de terras de
Angola. A relação do conjunto destes fatores com o sistema de circulação e transportes, se
rebate no espaço físico e produz uma conformação própria. Um tanto informal, um tanto
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precária, um tanto urbana, que costura arranjos urbanos híbridos, que também é próprio das
lógicas do modus vivendis e operandis de Luanda.
A periferização do uso e ocupação do solo está ligado, além da questão do acesso e
direito à cidade como coloca Lefebvre (2001); às possibilidades reais de mobilidade e
acessibilidade engendradas pelos sistemas de transporte. Uma vez que, historicamente, a
mobilidade é o fator crucial para o desenvolvimento de qualquer aglomerado urbano
(CASTELLS, 2000). Segundo Villaça (2001, p. 23), “[...] na melhor das hipóteses, mesmo não
havendo infraestrutura, uma terra jamais poderá ser considerada urbana se não for acessível –
por meio do deslocamento diário de pessoas”.
O território metropolitano de Luanda é tomado pelo predomínio das diferentes
tipologias de ocupação dominada pelos musseques e assentamentos urbanos precários nos seus
mais variados padrões e categorias (QUADRO 5 e FIGURA 28). A expressão musseques é
equivalente ao que no Brasil é considerado de “favelas” ou slums na língua inglesa. E a
característica principal destes locais, tal como escreve Davis (2006), é a precariedade
socioespacial, a autoconstrução, segregação, aglomerações de altas densidades, pobreza,
ausência de condições sanitárias, risco ambiental, falta de infraestrutura urbana (CAIN, 2017;
DAVIS, 2006; GOUVERNEUR, 2016, VILLAÇA, 2012; MARICATO, 1995).

QUADRO 6 | Tipologias e padrões de ocupação do solo em Luanda.
Nº Tipologias
Período
Pop. (2016)

(%)

1

Centro urbano antigo

Mais de 35 anos

165. 693

2%

2

Urbanizações e condomínios novos

Pós-guerra

1.699,500

24%

3

Bairro Popular

Mais de 35 anos

53,200

1%

4

Zonas de habitação Social

Pós-guerra

210,400

3%

5

Novas autoconstruções dirigidas

Pós-guerra

173, 500

2%

6

Musseques em transição

Pós-independência

150,300

2%

7

Musseques ordenados

Mais de 35 anos

642, 900

9%

8

Musseques antigos

Mais de 35 anos

2. 312, 701

40%

9

Musseques periféricos

Pós-independência

1. 978, 000

28%

10

Assentamentos rurais

235, 900

3%

11

Zona industrial

2. 957

0,05%

12

Total

6. 986, 100

100%

Pós-independência

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir dos dados de Allan Cain (2017), Development Workshop Angola.
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FIGURA 28 | Padrão do uso e ocupação do solo em Luanda.
0,05%

2%
Centro urbano antigo
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Urbanizações e condomínios novos
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3%
2%
2%
9%

40%
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Musseques periféricos
Assentamentos rurais
Zona industrial

Fonte: Allan Cain (2017). Development Workshop Angola. Elaborado pelo Autor.

Os musseques são a pura expressão da informalidade, da periferização e precariedade
urbana. Os musseques são um dos aspectos que enquadram Luanda no grupo das metrópoles
periféricas do Sul Global, que têm como elemento comum na dialética do espaço urbano e
regional a informalidade. Em Luanda, apesar dos seus níveis de diferenciação, os musseques
somam a maior área habitada 79 %. No entanto, dependendo do critério conceitual que se aplica
para classifica-los (QUADRO 6 e FIGURA 29); os bairros populares, as zonas de habitações
sociais, e as novas autoconstruções dirigidas (6 %), também podem fazer parte da estatística da
categoria dos musseques e com isso somar 85 % da população morando nestas conformações.
Se partirmos do princípio da precariedade - este fenômeno que representa a fragmentação
urbana e social resultante da disputa desigual e desleal entre os diversos atores produtores do
espaço urbano (capital imobiliário, financeiro, instituições estatais, agentes dominantes e
excluídos), esta condição torna-se a expressão quase que generalizada dos municípios da região
metropolitana.
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QUADRO 7 | Padrões de assentamentos informal e de pobreza urbana
Tipologia de
Características
assentamentos
Construídos no fim da era colonial (anos 1960 e 1970) pelo Estado colonial, ou por
companhias públicas como os caminhos de ferro.
São referentes ao crescimento por vezes de forma espontânea, dos assentamentos
Musseque antigo
da população negra de Luanda em paralelo à cidade colonial.
Surgiram nas regiões adjacentes aos bairros planejados da cidade de cimento,
respeitando o alinhamento das ruas e serviços. O que não prevaleceu após a era
Musseque ordenado
colonial, por terem sido rapidamente ocupados devido à falta de capacidade do
Estado de manter este padrão.
Encontram se próximo dos principais serviços urbanos. Verificou se nestes um
Musseque em transição rápido adensamento e acabaram crescendo verticalmente, valorizando suas terras
causando uma gentrificação através do aburguesamento deste espaço.
São as terras baratas localizadas nas regiões periféricas da cidade habitadas
Musseque periférico
principalmente pelas populações oriundas do interior das províncias devido ao
processo migratório causado pela guerra civil.
são assentamentos localizados principalmente na zona sul de Luanda, com padrões
Condomínio
elevados de serviços e construídos por companhias internacionais de construção,
com capital nacional e estrangeiro.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) a partir de Development Workshop (2005).
Bairros populares
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FIGURA 29 | Padrões de uso e ocupação do solo em Luanda.

Fonte: Development workshop (2011) – Antiga configuração territorial
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A espacialização dos efeitos da informalidade é muitas vezes considerada como uma
resultante da “ausência do Estado”, falta de planejamento e de capacidade técnica do Estado
(DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005). Mas, a falta de capacidade técnica, muito anunciada
por vários estudiosos, não se sustenta mais para o atual momento do pós-guerra, dado que
Angola está inserido numa lógica de trocas socioeconômicas global onde o meio técnico
científico se impõe pela grande mobilidade internacional existente. Ou seja, depois da guerra,
a falta de capacidade técnica é um aspeto questionável, uma vez que Angola passou a recorrer
a um sem número de técnicos e tecnologias expatriadas.
O grande exemplo é o PDGML 2015 - 2030 que não foi elaborado em Luanda, nem por
técnicos angolanos (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015); o processo de reconstrução
é outro exemplo clássico, que traz, além dos brasileiros e portugueses, os chineses como
principais atores não só do financiamento, mas principalmente da mão de obra (CAIN, 2014).
As instituições do Estado estão cheias de consultores formadores e profissionais estrangeiros.
Como exemplo temos o caso de um grande número de consultores e administradores
estrangeiros que operou no ex-conselho de administração da Sonangol (maior empresa
petrolífera estatal de Angola), então liderado pela filha (Isabel dos Santos) do ex-presidente
(José Eduardo dos Santos), no período de junho de 2016 e novembro de 2017 quando foi
exonerada pelo atual presidente João Lourenço (ANGOP, 2017).
Em relação a falta de planejamento, Castro (2015), verificou que o planejamento para o
desenvolvimento urbano esteve sempre presente nas ações e agendas do governo. Porém, tornase importante relevar que as condições em que estes planos eram elaborados e aplicados não
eram tão favoráveis. Principalmente devido a condição da guerra civil que durou cerca 27 anos.
Quanto a ausência do Estado, no caso de Luanda surge uma questão inusitada; em que
não se trata propriamente da ausência deste, no sentido de que os aspectos e instituições que
revelam sua presença não existam. Ao contrário; o que se nota é um complexo convívio,
complacências e talvez incentivos do próprio Estado que se vale da conveniência das atividades,
serviços e modos informais (OLIVEIRA, 2015), pelo fato destas permitirem a continuidade das
dinâmicas urbanas. Desta forma, não apenas se revelam, reproduzem e perpetuam as lógicas da
precariedade nos processos de produção urbana e da administração pública, mas se constrói
também, mais uma vez, um modelo híbrido informal que caracteriza a conformação
socioespacial de Luanda.
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Na pesquisa de campo, constatou-se que a grande maioria dos agentes que operam os
transportes informais moram nos musseques, ou na periferia territorial de Luanda. O que nos
leva a cogitar, para este caso, que em sentido contrário, é a reação dos musseques contra a
“cidade legal” que dinamiza a vida metropolitana de Luanda. Ou seja; se os candongueiros são
também um subproduto da “mussequização e periferização do espaço”, e se são os
candongueiros, o principal sistema de transporte que motiva as dinâmicas socioespaciais
quotidianas e estrutura o espaço urbano; então, podemos dizer também que são os musseques,
que fazem Luanda acontecer. É também por este motivo que se afirma nesta pesquisa, que os
candongueiros são o ponto de partida para pensar a reestruturação da cidade e do espaço
metropolitano.
Embora tenhamos nos referido aos musseques como lugares “pobres”, periféricos entre
outras adjetivações, torna-se importante considerar que em Luanda, é neles que vive a maioria
da população que nem sempre se revê nestas categorizações. Assim, a equação; morar no
musseque ou na periferia territorial versus ser econômica/socialmente desfavorecido, nem
sempre se sustenta. Principalmente quando se discute do ponto de vista do uso do solo. E tornase ainda mais complexo, quando se trata do espaço de mobilidade que embora a população
periférica de alta renda, possa desfrutar de seus veículos individuais e climatizados do tipo
(SUVs)53, a grande maioria mora; ou nos musseques dentro da capital metropolitana, ou na
periferia da metrópole das novas centralidades sem infraestrutura. E que, para acessar a capital
metropolitana onde estão concentrados todos os serviços socioeconomicos e culturais, acabam
partilhando os mesmo constrangimentos de mobilidade e as mesmas condições precárias da
paisagem e do urbano em geral; falta de corrente elétrica, de água corrente, saneamento básico,
de serviços sociais básicos, infraestrutura urbana, congestionamentos excessivos nas vias de
trânsito, caos no trânsito, más condições das vias, consumo de longas horas no trânsito, falta de
infraestrutura adequada informalidade generalizada.
Em Luanda, a informalidade no uso e ocupação do solo faz parte da mesma
racionalidade sistémica que maximiza o impacto dos candongueiros. Mesmo assim, verificamse novas dinâmicas quanto a ocupação do solo, que estão a mudar a paisagem metropolitana,

SUV (do inglês Sport Utility Vehicle) que significa “Veículo Utilitário Esportivo”. É um tipo de automóvel com
características dos veículos de passeio e dos veículos todo o terreno (off-road) aliando conforto, espaço e
versatilidade.
53
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principalmente no novo contexto de reconstrução e reorganização do território (CAIN, 2014).
Um outro tipo de periferização e segregação por políticas de Estado. Processo que, embora
carregado de controvérsias54, vem mudando para sempre as relações sociais de produção do
espaço metropolitano.
Neste contexto, entende-se que, os transportes informais candongueiros podem
desempenhar um papel central a medida que, por sua predominância e impacto político
econômico e social (GOMES, 2017), como demonstrado no capitulo IV; eles influenciam as
políticas públicas e são capazes de reorientar a racionalidade das lógicas que regem o sistema
de circulação e transportes. E com isso, influenciam no uso do solo e nas dinâmicas urbanas de
inclusão e transformação socioespacial a partir da ressignificação dos espaços e suas
infraestruturas sociais.
A atividade dos transportes informais e os serviços de transportes formais, geram
combinações espontâneas que se entrelaçam e se expressam por meio da criação de nodes
espaciais com características de usos e ocupações distintas. Por não terem sido planejados, tais
nodes apresentam-se como verdadeiros focos de informalidades e precariedades altamente
impulsionadas pelas atividades dos candongueiros.
Cabe colocar, que estes sistemas nodais, se apresentam como uma grande oportunidade
de desenvolvimento, uma vez que tais espaços, se constituem em verdadeiras centralidades.
Pelas constatações e análise espacial por meio da metodologia apresentada, pode-se argumentar
que os candongueiros, por meio desta lógica de conectividade, formação de espaços nodais e
combinação com outros modos de transporte (que no momento acontece de modo informal); e
por garantirem a integração das áreas informais com a “cidade legal”, são: não apenas os
estruturadores do espaço metropolitano, mas o principal vetor para o planejamento e
compreensão socioespacial de Luanda.
Por meio do estudo do impacto da informalidade no uso e ocupação do solo, é possível
determinar as potencialidades dos candongueiros em mitigar as desigualdades resultantes da
segregação e exclusão socioespacial, bem como das disparidades em termos de elementos
urbanos tais com; serviços, espaços públicos, oportunidades socioeconômicas e outras questões

54

Para mais informações e compreensões a respeito deste processo, ver: Watson, Vanessa. (2014). “African urban
fantasies: dreams or nightmares?” Environment and Urbanization Vol 26, No 1, pages.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247813513705. Ver também: Cain, Allan (2014). African
urban fantasies: past lessons and emerging realities. Environment & Urbanization Copyright © 2014 International
Institute for Environment and Development (IIED). Vol 26(1): 1–7. DOI: 10.1177/0956247814526544
www.sagepublications.com.
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inerente à uma vida urbana mais equânime. Entende-se que, ao melhorar a infraestrutura
existente e instalando aquela necessária que não existe, por meio da influência dos
candongueiros na racionalidade do uso e ocupação do solo; sobretudo nos nodes mais
periféricos e informais, bem como nas suas rotas principais, pode permitir maior acessibilidade
as oportunidades geradas a partir destes nodes, que tomam a forma de centralidades. A
população periférica, ao apropriar-se destes nodes que se tornam em verdadeiras centralidades,
passam a aliviar, de alguma forma, a pressão sobre o centro e infraestruturas tradicionais;
serviços (que neste caso passam a ser substituídos por outros informais), e a própria
administração pública, que de alguma forma é realizada muitas vezes pelas relações
informais/comunitárias.
A cidade de Luanda, não está restrita ao espaço físico, mas as percepções inequívocas
do poder e das articulações político/econômicas que regem o território. É, como colocou
Oliveira (2015), o caso em que não existe o seguimento tácito de regras institucionais como
padrão e sim, a expressão verbal que configura o topo do poder da informalidade originada na
abordagem dos agentes das instituições públicas conhecida como “ordem superior”55. A “ordem
superior” se impõe, ou se impôs, durante muito tempo sobre todas as outras regras. Mas isso
não significa que as regras construídas pelo sistema informal, sobretudo dos candongueiros,
não se difundiram. No entanto, existe alguns pontos cinzentos onde muitas vezes, as duas regras
parecem conversar (OLIVEIRA, 2015), pois, uma passa a ser a extensão da outra, a medida que
um sistema (geralmente o informal) tem uma parte de seu poder subordinado ao poder oficial.

3.7 CONCLUSÃO

Este capítulo analisou e apresentou a maneira como a informalidade se constitui no
modo de vida urbana de Luanda. Apresenta-se como a parte da pesquisa em que se evidencia
como a informalidade (nas suas mais diversas formas de representação) produziu categorias,

“Ordem superior” é uma expressão largamente conhecida pela sociedade angolana, geralmente carregada de
poder supremo que ecoa dos mais altos níveis do poder governativo. Ninguém sabe exatamente quem é o
mandatário da “ordem”; mas todos sabem que poderosa e deve ser cumprida. É constantemente usada pelos agentes
do partido-estado (Oliveira, 2015), para engendrar ações de seu próprio interesse. seja de controle, repressão ou
de cerceamento das liberdades individuais. São sentenças inquestionáveis desprovidas de motivos legais ou
fundamentados constitucionais. Em Angola, a “ ordem superior” é mais do que uma expressão. É a personificação
do despotismo.
55
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modos e elementos que se constituíram no modus operandis da mobilidade urbana aqui
representado pelos candongueiros. Analisou-se o processo histórico de urbanização de Luanda
com foco nos contextos políticos, socioeconômicos, culturais e socioespaciais. Verificou-se que
os atores e fatores endógenos, mais do que aqueles externos, exerceram um papel fundamental
na construção da matriz que determinou a produção e estruturação do espaço
urbano/metropolitano e desenharam a paisagem urbana, a partir do que se tornou; o modus
vivendis de Luanda, baseado na informalidade.
A narrativa do capítulo foi guiada pelos resultados da análise crítica de questões como:
o planejamento excludente do período colonial português, mas também, a continuidade desta
racionalidade de planejamento no recente período moderno; a guerra civil de mais de 27 anos,
as migrações decorrentes destes eventos, a expansão urbana, bem como as ações e nuances do
período pós-guerra, como fatores cruciais para a leitura e compreensão do impacto dos
transportes informais enquanto elementos da informalidade que influenciaram a estruturação
do espaço metropolitano.
Apresentou-se, por meio das compreensões das análises dos processos e arranjos que se
deram no território de Luanda, que além do contexto e elementos da globalização, foram as
circunstâncias apontadas acima, que dotaram os candongueiros de grande força política,
econômica e social. Seja pelas ações e práticas de governação, ou pelos modelos de
desenvolvimento adotados para o território que, no caso de Luanda e de Angola em geral,
resultaram não apenas na desestruturação socioeconômica e espacial, mas na fragilidade de um
sistema de trabalho já precarizado pela destruição do setor produtivo (principalmente o primário
e o secundário).
Assim, a informalidade - diante da reprodução de tantas lógicas deletérias quanto a
exploração do território e a produção da vida urbana e social pelos próprios agentes
estruturadores do espaço, estabeleceu-se como um fator peculiar e fundamental da conformação
socioespacial. E ao se expressar no território como o modo mais evidente e predominante de
todas as relações que costuram os processos metropolitanos tais como: as relações
socioeconômicas como o trabalho, socioculturais, o acesso, uso e ocupação do solo e a
mobilidade urbana, demonstraram que: nesta realidade, bem como em outras similares; e ao
contrário do que argumentam muitos autores que caracterizam a informalidade como um mal a
ser combatido, em Luanda ela provou ser fundamental. Uma vez que ela não apenas forma o
espaço, mas permite uma certa inclusão (ainda que precária), de uma grande maioria da
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população excluída pelas próprias políticas de Estado. E que, sem a informalidade, estariam
mais a margem do que já o são.
Verificou-se também, que os transportes informais candongueiros, enquanto resultantes
da condição sistêmica das lógicas de produção, organização e exploração deste território, ao
alcançarem um nível estrutural, passaram a fazer parte do modus vivendis da metrópole, ao
mesmo tempo que se constituiu no modus operandis da mobilidade urbana, que permite o
cumprimento das funções urbanas. Mas também, fazem parte de um sistema de acumulação
primitiva que passou a caracterizar as ideias que permearam o que neste espaço passou a se
entender, equivocadamente, como desenvolvimento. E por este equívoco, estar centrado na
racionalidade político/econômica da sociedade angolana, os candongueiros passaram a usufruir
de uma certa “condescendência” conveniente pelo poder público. Permitindo, não apenas sua
multiplicação, mas a perpetuação desta atividade.
Tendo em vista o conjunto dos processos e análises trazidas até essa etapa da pesquisa,
é possível apreender-se que há uma relação dialética e sistêmica entre a organização do
território e a organização social em Luanda, na qual o elemento estruturante é a informalidade.
As práticas governativas centralizadoras, as articulações políticas e econômicas; as decisões e
o comportamento patrimonialista, paternalista do Estado, diante das dinâmicas urbanas
contemporâneas, determinaram o aparecimento, a intensificação e a reprodução de categorias,
representações, práticas e sujeitos físicos e subjetivos informais, que determinaram e
estruturaram os modos de produção e configuração do espaço metropolitano.
O espaço da informalidade demarca a ordem urbana e as relações sociais de produção,
com expressão direta na organização das formas de trabalho, no acesso, uso e ocupação da terra
e riqueza, bem como na mobilidade. Mesmo sob a condição de paz (2002-atual) e crescimento
econômico, a informalidade revelou-se um sistema fechado do ponto de vista
político/econômico, que se retroalimenta dentro de diversos interesses; e em um sistema aberto
e flexível que se reinventa e adapta-se, dentro de suas próprias forças e leis baseadas nas
idiossincrasias, quando se analisa principalmente do ponto de vista dos candongueiros.
Diante dos discursos, perspectivas e ações de planejamento que ocorrem sob a égide de
uma “nova ordem” em processo desde 2015, despertou-se como prenúncio teórico/analítico, o
enfoque para a dinâmica híbrida que os candongueiros engendram neste processo, construindo
como alternativa uma outra ordem socioespacial. Considerou-se então, que existe uma relação
entre a ordem funcional da informalidade e os pressupostos do planejamento e da ordem formal,
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que desperta um desafio imposto pelas tendências contemporâneas da urbanização desigual,
com os anseios de desenvolvimento urbano moderno da globalização.
A fundamentação teórico/bibliográfica que apoiou a abordagem deste capítulo,
evidenciou tendências globais e contemporâneas nos atributos e estilo de vida adotados no
espaço urbano de Luanda. Uma característica comum aos países em “desenvolvimento” ou
periféricos como se considera aqui - que se debatem com profundos desequilíbrios nas
dimensões do território, da sociedade, da economia, da política e da mobilidade. Para o caso de
Luanda, foi possível identificar este conjunto no estudo da região metropolitana, que
concluímos ser a maior representação dos desequilíbrios e assimetrias regionais. Onde o único
elemento comum e predominante no espaço é a informalidade aqui abordada por meio do
sistema de transporte, candongueiro, que torna Luanda em uma cidade azul e branca.
Finalmente para este capítulo, entende-se que a compreensão da informalidade e
estruturação do espaço metropolitano do ponto de vista contextual e do método empírico, são
fundamentais para a abordagem deste fenômeno, comum a muitas realidades periféricas do Sul
Global, do ponto de vista das teorias científicas construídas. Muitas das quais limitadas a certos
argumentos unipolares que não permitem visualizar a complexidade envolvida neste fenômeno,
de uma forma mais ampla. Outras, porém, muito generalizantes e incapazes de considerar o
impacto e responsabilidades dos processos socioculturais que constroem o habitus que
conforma os espaços chamados de periféricos do Sul Global. Então, tem-se que; analisar e
compreender estas abordagens, teorias e conceitos, é fundamental para o posicionamento desta
pesquisa.
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TERCEIRA SEÇÃO

O chão, a vida e a respiração da cidade poeirenta continuam
a ser colonizados. Afinal de contas, quem determina, quem
define, quem diz e quem desenha o modo como o colonizado
deve ou não se mover na selva moderna e global de pedras?
Quando ocupávamos a selva de pedras, era como uma
miragem; seus "ondjangos" (edifícios) eram altos e tinham
poços no meio. Às vezes um sobrinho ou vizinho caía neles,
mas a única função que fazia sentido era despejar neles o lixo.
Nós jogávamos lixo nesses poços porque eles não faziam
sentido para nós. Afinal, quem iria subir e descer mais de 14
andares só para jogar o lixo? Foi o suficiente subir 14
andares carregando barris de 50 litros de água em nossas
cabeças! Então, o que é chamado de elevador, era para nós,
os colonizados, um grande mistério. E aqueles fogos que se
acendiam nos "ondjangos" das aldeias, acendiam-se agora
também nestes ondjangos de pedra, altos e estranhos para
nós. O jardim? Sim, havia alguns, mas desenhámos neles os
nossos próprios caminhos e paisagens. O espaço público?
Era qualquer canto da rua.... gostamos de falar enquanto
fazemos qualquer atividade. Se dois vendem pão num canto
em um dia, e o pão vende bem, no dia seguinte haverá três
vendendo pão. Outros vendem ginguba (amendoim),
manteiga, refrigerante e água. A Kínguila (mulheres que
trocam dólares) também estará lá; espaço público! Mas quem
traz essas pessoas? Os azuis e brancos - os que chamam de
"candongueiros" e alguns delicadamente de "transporte
informal". É aquele carrinho de mão evoluído! Mas agora
enfrenta o desejo de ser retirado do espaço que ele mesmo
ajudou a construir. São os condongueiros que trazem do
musseque o dono do bar na esquina, da loja, da farmácia.
Mas e a rua? A rua.... a rua é um espaço, um labirinto. A rua
está onde você quiser que ela esteja. Embora os sujeitos da
ordem também queiram colonizá-la para dar ordem à selva
de pedras. A verdade é que a única ordem é a ordem que eles
chamam de informal. A informalidade construiu a ordem
híbrida que trabalha entre a metrópole de pedra e do pó; uma
metrópole híbrida! Quem disse que isso não é ordem, se todos
se beneficiam dela e ela beneficia a todos? Quem disse que
essa ordem não é válida? Por que se continua a colonizar o
espaço, sem entender esse espaço híbrido que é conveniente
para muitos e para outros o único modo de vida? O modus
vivendis, o modus operandis da cidade de pedras poeirentas
coloridas com aqueles vaidosos azuis e brancos chamados
candongueiros. Aqueles veículos que dominam a mobilidade
da metrópole que alguns querem moderna e global, e moldam
a vida e as relações sócio-espaciais, económicas, políticas e
culturais da grande metrópole.
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CAPÍTULO IV | UM CHÃO AZUL E BRANCO

Como os candongueiros estruturam o espaço urbano/metropolitano de Luanda, é uma
das perguntas centrais que dirige a narrativa desta pesquisa, ao partir do pressuposto básico de
que a Região Metropolitana de Luanda (RML) é estruturada pela informalidade. Esta
preposição, foi apresentada e largamente discutida no capítulo III em: “o modus vivendis de
Luanda”. Em que buscou-se evidenciar - por meio da contextualização do processo histórico de
urbanização e da análise de alguns fatores fundamentais; como a informalidade se apresenta em
elemento constitutivo e predominante da conformação socioespacial da região metropolitana.
Dentro deste raciocínio, assume-se que o sistema de circulação e transportes baseado
nos candongueiros (um dos elementos da informalidade), exercem o maior impacto e
desempenham um papel fundamental no processo de conformação do espaço. Seja como
categoria de transporte que conecta e viabiliza a mobilidade urbana, seja como fator
socioeconômico, força política, comunitária, ou representativa de um modus vivendis costurado
sobre uma infraestrutura social subjetiva fundamentada no habitus. Mas percebeu-se também,
que, tanto o modus vivendis quanto o sistema de mobilidade, são caracterizados por uma
racionalidade hibrida informal, principalmente estruturada pelos candongueiros (como será
detalhadamente demonstrado neste capítulo).
Assim, esta conjuntura nos levou a afirmar em última análise que, são os candongueiros
a principal categoria e elemento físico responsáveis pela e/reestruturação da RML.
Compreendemos também, que esta condição de Luanda, apesar de fazer parte de uma
racionalidade global contemporânea de urbanização é principalmente resultado dos fatores
endógenos peculiares implícitos no habitus cultural de produção e apropriação do espaço, bem
como dos processos históricos desta realidade.
Embora muito já se tenha apresentado em relação aos candongueiros, é aqui, neste
capítulo, que pretendemos consolidar a hipótese da pesquisa. De lembrar que, não seria distante
ou estranho, se esta pesquisa por exemplo perguntasse: como a candonga estrutura o espaço
metropolitano? Uma vez que esta (do ponto de vista etimológico) e como vimos anteriormente,
é o elemento predominante não apenas da paisagem, mas das relações socioeconômicas e do
quotidiano urbano. Mas a candonga que preferimos nos referir é a dos candongueiros. Porque
os candongueiros são, mas não apenas; um meio de transporte que conectam toda a RM (Região
Metropolitana) e impulsionam todas as diferentes candongas (LOPES, 2011). São uma força
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política, comunitária e cultural (GOMES, 2017). Ou seja, do ponto de vista de Simone (2004),
os candongueiros podem ser classificados como a espinha dorsal da infraestrutura humana de
Luanda.
Os candongueiros são a infraestrutura na medida em que proporcionam espaços públicos
inusitados; sejam aquele chão argiloso, poeirento, manchando de óleo de carro onde de noite
estacionam os Hiaces (“Toyota Hiace” - marca precedente e predominante das viaturas
utilizadas na atividade de transporte informal, candongueiros) e durante o dia, vira campo de
futebol das crianças da vizinhança que sem camisa e descalços, encontram neles suas alegrias56.
Os candongueiros são, mais que um elemento físico, uma verdadeira base de
organização socioespacial de toda a metrópole nos mais variados níveis e escalas. São os
responsáveis principais da criação de um sistema de transporte intermodal informal, mas
também um espaço de usos e ocupações híbridas, na medida em que organizam pontos nodais
onde ocorrem interconexões variadas com outros modos de transportes (formais e informais)
entre: candongueiros/ônibus/catamarãs; candongueiro/trem/moto táxis; candongueiros/girabairro. E constroem um verdadeiro sistema de circulação híbrido informal, tingido pela cor azul
e branca.
Ou seja, os candongueiros são: o chão azul e branco que se move pela metrópole. Quer
chamem-nos de

Carros? Autocarros? Minibuses? Miniquê? Não compliquem: é chão azul e branco
que se move. Que se arrasta. Que serpenteia por lugares nunca antes serpenteados. Do
ar ia chegando de avião, o que se vê é isso. Ilusão ótica, chamam-lhe os que sabem o
que isso seja. O asfalto parece lá não estar. No tempo das chuvas, são as águas
sobrepostas que os olhos avistam. No tempo seco, as camadas de areia |...| E os azuis
e brancos constroem, do seu jeito, a Luanda que não pode parar (ÁGUABOA;
FERNANDO, 2015 p. 8).

A Luanda que não pode parar é sustentada e construída pelos candongueiros que
desenham com maestria a paisagem urbana cujas cores predominantes são o azul e branco
(ÀGUABOA; FERNANDO, 2015). E quando esta paisagem não se reflete em nossa visão, é
porque outra, resultante do encontro entre o elemento da natureza e a condição precária do

56

Este é um relato evidenciado pela observação na pesquisa de campo. Uma realidade com a qual, qualquer
forasteiro pode se deparar.
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urbano está cobrindo o chão. Pois, “as águas sobrepostas e as camadas de areia” são mais um
resultado da deficiência ou ausência de cidade, do que do impacto natural do fator ambiental.
Não se deseja aqui, maximizar ou demonizar os problemas da cidade metrópole e a
precariedade urbana deste espaço aqui abordado a partir do sistema de transportes. Ela está
presente; é um fato. Mas não constitui nossa intenção, supervalorizá-la, como se Luanda fosse
apenas, um lugar desgovernado (na verdade foi e é, muito fortemente governada dentro dos
interesses da própria governação). Ou, como tão apreciada a palavra: “desorganizada”. Embora,
em fato e segundo as impressões que se teve por meio das entrevistas e pela própria pesquisa e
estudo de campo, não seria de uma precipitação inocente chegarmos a esta conclusão tal como
muitos observadores chegaram.
Porém, nesta pesquisa não privilegiamos o termo desorganizada e nem o entendimento
“desorganização” para qualificar este espaço metropolitano. Mas a ideia de; outra ordem, outra
racionalidade, própria de seus habitus e interesses endógenos e exógenos (políticos,
econômicos sociais e culturais) que permeiam os campos ou setores responsáveis pela produção
da lógica que estrutura o espaço. Desta forma, não se acredita que exista uma desordem
espontânea por si mesma. Mas que a “desordem” é resultado da conivência pela conveniência
de uma outra ordem, tal como veremos adiante; seja ela local ou global.
Antes de entronizarmo-nos na questão dos candongueiros propriamente dita, preferimos
antes, oferecer para compreensão, um panorama geral do sistema de circulação e transportes
que configura a RML.

4.1 Sistema de circulação e transportes de Luanda.
O sistema de circulação e transportes de Luanda se caracteriza essencialmente por um
sistema viário deficiente, mas em expansão; denso e precário, mas em tentativas de
melhoramento (FIGURA 30).
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FIGURA 30 | Sistema viário em Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015/2016).
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A largura média da estrada no período de 1990-2014, foi de 6,43 metros, contra os 7,93
metros anteriores a 1990. A área construída ocupada por estradas desde 1990-2014 foi de 17%,
contra os 15% na área anterior a 1990. A densidade das estradas arteriais de 1990 a 2014, foi
de 0,63 km/ km2, comparada com 1,05 km/km2 em 1990. A percentagem de área construída a
uma curta distância de uma estrada arterial em 1990-2014 foi de 58%, contra os 78% anterior
a 1990 (Atlas of Urban Expansion, 2016) Verificar Tabelas (5 e 6).
TABELA 5 | Sistema viário - tamanho das estradas por periodos.
Métricas
Pre-1991
Estradas
Quota de área construída ocupada por estradas
15%

1991-2014
17%

Quota de área que é reticulada ou parcialmente reticulada

10%

0%

Largura média da estrada

7.9

6.4

Percentagem de estradas com menos de 4 m de largura

16%

30%

Percentagem de estradas com menos de 4.16 m de largura

6%

5%

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do Atlas of Urban Expansion (LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY,
2016).

TABELA 6 | Densidade das estradas e arterias principais de Luanda por periodos..
Métricas
Pre-1991
1991-2014
Estradas Arteriais
Densidade de estradas arteriais (km/km2)

1,1

0,6

Distância média entre as linhas retas e as estradas arteriais

412

698

Proporção da extensão urbana a uma curta distância (625m)

78%

58%

66%

52%

das estradas arteriais
Proporção da extensão urbana na caminhada distante de
estradas arteriais largas (>16m)
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do Atlas of Urban Expansion (LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY,
2016).

É preciso notar de acordo com o Atlas of Urban Expansion (LINCOLN INSTITUTE...,
2016) que: “a extensão urbana de Luanda em 2014 era de 509,67 Km2, aumentando a uma taxa
média anual de 5,7% desde 2000. Em 2000 registou-se 23.181 hectares, aumentando a uma taxa
média anual de 5,6% desde 1991, quando a sua extensão urbana era de 14. 038 hectares”. Notase por meio destes dados o seguinte: houve uma progressiva diminuição da largura das estradas
em detrimento do aumento da extensão urbana. Pressupõe-se que isso ocorre devido a maior
densificação do solo urbano com construções. E que registrou uma densidade de área construída
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de

151

pessoas

por

hectare

em

2014

(LINCOLN

INSTITUTE...,

2016)

racionalizando/diminuindo o espaço de circulação.
Esta realidade é verificável principalmente nas novas áreas de expansão, agravando-se
cada vez mais nos musseques que quase não se pode reconhecer vias normais de circulação.
Com isso, não há dúvidas que; se as principais estradas diminuem sua largura a medida que o
tecido urbano cresce, nos musseques e áreas autoconstruídas a situação complica-se ainda mais.
Neste caso, os candongueiros e outros modos informais, apresentam-se mais uma vez como o
modo de transporte em vantagem, pelo seu tamanho e habilidade de circular em estradas mais
estreitas - verdadeiros labirintos.
Mas por outro lado, poderíamos também refletir nas implicações e em como as
intervenções futuras preconizadas pelo PDGML 2015 - 2030, podem mudar ou não, esta
realidade que por sua vez, se relaciona com vários outros fatores.
Outro aspecto que se pode observar com estes dados são a área construída que mostra
que tem aumentado, mas não em um grande número (apenas 2% de diferença durante o período
referido). O que atesta a insuficiente malha viária. Esta insuficiência se repete no crescimento
das vias arteriais, a área ocupada por construção de estradas. No capítulo III estes dados foram
analisados em paralelo com a expansão urbana e verificou-se um desequilíbrio entre a expansão
urbana com a infraestrutura viária.
Ou seja, a cidade cresceu, independentemente de ter um sistema viário adequado ou não.
Facto que comprova a fala da diretora nacional dos transportes quando em entrevista disse que:
“os aglomerados urbanos crescem antes que haja uma estrada nestes locais” (ASSUÍLO, 2016
- Informação verbal). Assim, não é difícil perceber, como é da essência da vida urbana, que se
tenham criado formas e maneiras de se deslocar para se conectar à cidade. Mas que a forma
predominante passou a ser por meio dos transportes informais liderados pelos candongueiros.
O transporte urbano de pessoas e bens é realizado por duas categorias: 1 - os transportes
formais e 2 - os transportes informais. Os transportes formais são constituídos pelas seguintes
modalidades: a) ônibus rodoviários convencionais composto por uma empresa estatal e quatro
privadas; b) botes marítimos (catamarãs) que fazem o transporte da população do sul da costa
para o centro da cidade, na baixa de Luanda; c) o transporte ferroviário (trem ou comboio
conforme a forma linguística que se adota), e d) os táxis ligeiros convencionais (FIGURA 31).
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FIGURA 31 | Tipos e modos de transportes formais em Luanda.

Fonte: (A) ônibus (autocarro) formal - arquivos do autor (2016); (B) Comboio (trem) - Antônio Escrivão
(ANGOP, 2017); (C) Táxi formal - Arquivos do Autor (2016); D Transporte marítimo (Catamarãs) - Arquivos
do Autor (2018). Elaborado pelo Autor (2018).

Cabe frisar que: embora os candongueiros licenciados sejam considerados pelas
autoridades como fazendo parte do sistema formal, preferimos não os listar nesta categoria, pela
controvérsia e características desta formalização como já discutido anteriormente. No entanto,
chama-se atenção que estes (os candongueiros) fazem parte, implicitamente deste sistema com
a categorização de semiformal (LOPES, 2011) ao mesmo tempo que fazem parte do outro
sistema completamente informal. Tal como na outra cidade (informal) em que os candongueiros
conectam-se a outros modos informais menores (moto táxis e gira bairros) responsáveis pelo
deslocamento das pessoas que moram em locais inacessíveis e sem infraestrutura urbana para
conectá-los à cidade formal; os candongueiros também são os responsáveis principais por
conectar os deslocamentos e a cidade com outros modos formais. Ou seja, apesar dos variados
modos que constituem os sistemas de transporte formal, são os candongueiros que orientam a
política de mobilidade urbana de Luanda (FIGURA 32).
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FIGURA 32 | A atual política dos transportes urbanos de Luanda.

Fonte: Development Workshop (2011).

1. Os transportes informais estão constituídos pelos a) candongueiros (semiformais e

totalmente informais); b) os veículos menores chamados de gira-bairro (atualmente tem
adquirido outros nomes), e c) os diferentes tipos de moto táxis. Todas estas categorias
estão associadas ao sistema viário em maior ou menor grau, e ao uso e ocupação do solo
tal como vimos no capítulo II. Dentro destes tipos apresentados na (FIGURA 33) existe
uma grande variedade de veículos que vãos dos mais personalizados, “modernizados”,
tamanhos, tipos e marcas, os mais precários e menos organizados; os que fazem parte
de associações e os que não fazem parte. Os que circulam apenas nas periferias e os que
circulam no centro. Enfim, existem dentro deste sistema, uma hierarquização e
categorização própria tal como veremos mais adiante.
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FIGURA 33 | A atual política dos transportes urbanos de Luanda.

Fonte: (A) candongueiros - arquivos do autor (2016); (B) Gira bairro (viatura vermelha e cinza) arquivos do autor (2016); (C) Magers (2014). Elaborado pelo Autor (2018).

4.1.1 Sistema de transporte formal

É um sistema de transporte operado por empresas privadas e estatal, formalmente
constituídas e que possuem o direito legal de exercer a atividade de transportar passageiros e
bens por toda a malha viária da cidade de acordo com o Decreto Presidencial n.º 240/14 de 5
de setembro (ANGOLA, 2010) que aprova o regulamento dos transportes públicos
rodoviários regulares de passageiros. Possuem um sindicato oficial e estão definidos por três
grupos: ferroviário, marítimo e rodoviário. Institucionalmente estão ligados ao ministério dos
transportes e estão atrelados também, a Direção Provincial de Viação e Trânsito (DPVT) que
é o órgão regulador das normas de operação viária - o braço da polícia que cuida da ordem
no sistema viário urbano.
a) Transportes rodoviários: os transportes públicos rodoviários de Luanda são um
sistema de ônibus (autocarro), oferecido por quatro empresas diferentes: TCUL (Transporte
Coletivo Urbano de Luanda) - é a empresa oficial pertencente ao Estado. Em 2010, possuía uma
frota de 350 ônibus (LOPES, 2011). De acordo com o jornal Angola Agência Press - ANGOP,
Constantino (2018) apresenta que:
“Em julho de 2017, reforçou a sua frota com 240 novos autocarros, entregues pelo
Ministério dos Transportes, dos quais 14 destinados para serviço urbano, 40 minis
autocarros para serviço urbano local, 30 para serviço de aluguer e 2 para o serviço
interprovincial”. Com a entrada em funcionamento desses 240 novos veículos, a
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TCUL previa transportar pelo menos 192 mil passageiros/dia, perfazendo uma média
mensal de cinco mil e 760 passageiros, num total de 69 milhões, 92 mil e 199
passageiros/ano” (CONSTANTINO, 2018).

De acordo com informações obtidas in lócus (2016), a partir de fontes da direção dos
transportes e das empresas transportadoras, neste período, existia em Luanda uma frota total de
ônibus (entre privados e estatais) de cerca de 1.000 - 1.350 ônibus, estando em funcionamento
uma média de menos de 40%. Segundo João (2015), do total de ônibus que existe em Luanda,
393 ônibus encontram-se disponíveis (Cerca de 29% da frota total), 327 ônibus em operação
(24,2%) e 66 % em reserva (TABELA 7).

TABELA 7 | Frota de onibus da empresa publica (TCUL) - 2015.
Dados da Direção de
Dados da empresa
Transportes
Empresa
Transporte
Frota
Frota
Frota
Frota
Cadastrada Operacional
Existente Operacional
TCUL
428
90
760
53

Frota
Disponível
92

Frota em
Reparação
668

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) a partir das apresentações de João (2015) e verificados in lócus 2016).

As empresas privadas de ônibus, nomeadamente os Transportes Urbanos Rodoviários
de Angola (TURA), a Macon Transportes (MACON), a ANGOAUSTRAL e o Grupo SGO
LDA, somavam juntas cerca de “300 ônibus em maio de 2009” (LOPES, 2011, p. 42). A
MACON (há mais tempo no mercado, atuando desde 2001) é a que desenvolve uma atividade
mais diversificada, incluindo desde os táxis urbanos convencionais, que compreendiam uma
média de 30 a 40, em 2009, como ônibus urbanos e interprovinciais, que totalizam 70
veículos em 2012 (DOMINGOS, 2012). Estes valores somam-se a três empresas de táxis
coletivos convencionais com taxímetro (Afritaxis, Rogerius, Alibolense). Entre 2015 e 2016
estes números cresceram para cerca de 600 unidades para as empresas privadas, segundo
informações da direção nacional de transportes (2016), e cerca de 240 de acordo com as
informações das empresas. (TABELA 8).
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TABELA 8 | Frota de onibus das empresas privadas - 2015.
Empresa
Transporte

Dados da OTR-DNTR

Dados das Empresas

Frota

Frota

Frota

Frota

Frota

Frota

Cadastro

Operacional

Existente

Operacional

Disponível

Reparação

MACON

379

178

167

83

91

76

TURA

89

16

140

71

78

62

ANGOA

127

27

154

57

63

91

SGO

85

12

130

63

69

61

TOTAL

1108

323

1351

327

393

958

57

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) a partir das apresentações de João (2015) e verificados in locus 2016).

QUADRO 8 | Principais rotas e lugares dos transportes rodoviários formais.
Distribuição das carreiras por empresa.
Carreira
TCUL

Partida

Chegada

A8A
Largo das Escolas
Bungo
A03
Largo da Mutamba
Aeroporto
B18
Gamek
Porto de Luanda
Cacuaco
C01
Porto de Luanda
MACON
Vila do Gamek
Porto de Luanda
TURA
Largo do Aeroporto
Mutamba
Largo do Aeroporto
Morro Bento
ANGOAUSTRAL
C01
Vila de Cacuaco
Largo 4 de Fevereiro
C03
Boavista
Ilha de Luanda
B13
Gamek
Largo da Mutamba
CARREIRA SGO
Largo das Escolas (1.º de
Vila de Viana
Multiperfil
(Morro Maio)
Largo das Escolas (1.º de
Bento) obtidas na pesquisa
Maio)
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir de informações
de campo e por meio de itinerários
das próprias empresas.

Quando especializadas no território, quando comparados os números das frotas em
operação, com o número de habitantes da região metropolitana que ronda os cerca de 7 milhões
(INSTITUTO NACIONAL..., 2014); ou apenas se analisarmos em relação a cidade capital de
Luanda que possui cerca 2.107.648 de habitantes com uma densidade de 18.169,0 km2
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(INSTITUTO NACIONAL..., 2014), verifica-se que: a soma das rotas (FIGURAS 34 e 35),
das áreas coberta pelo conjunto de empresas de ônibus formais em operação, não satisfazem a
procura de transportes da região metropolitana. Isto, sem contar a rápida expansão do tecido
urbano em áreas não planejadas e sem infraestrutura viária; os diversos problemas operacionais
e de gestão; a falta de políticas de transporte eficientes que assola este setor, tornando-o incapaz
de superar a atividade dos candongueiros.

FIGURA 34 | Rotas dos ônibus formais especializadas no território.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados de campo processado no Google Earth (2018).

FIGURA 35 | Rotas (2) dos ônibus formais especializadas conforme metodologia da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados de campo processado no Google Earth (2018).
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O Plano de Desenvolvimento de Luanda (LUANDA, 2014, p. 100), afirma que a “frota

de autocarros urbanos corresponde apenas a 10% das necessidades atuais de Luanda”. Com
efeito. Esta afirmação pode ser um fato, uma vez que os números cadastrados são
astronomicamente diferentes dos números de ônibus operacionais. Como vimos, o município
de Luanda representa o maior número de população (32% = 2.107.648hab.), seguido do
município de Viana com 24% que representa 1.525.711 e outros municípios de menor expressão
populacional em relação a capital Luanda. Se o número de frotas cadastradas estivessem a 905
em operação, já mudava e muito, o quadro do transporte público.
Por este raciocínio, a pergunta que se coloca é: de acordo com os números apresentados,
porque então, os transportes formais rodoviários e com os números apresentados, não são
capazes de oferecer uma mínima superioridade na oferta de transportes urbanos, sendo
suplantados pelos candongueiros? Em fato, eles não podem, pelos fatores já apontados
anteriormente, e principalmente porque não estão operacionais. As indagações que se levantam
aqui procuram entender se estes não estão operacionais porque não existem mais; ou, se existem
em outros fins, cumprindo outras missões que não aquelas que a eles deram existência: o
transporte público urbano. Cogitações que se fundamentam, após o desvendamento de
esquemas de corrupção no próprio Ministério dos Transportes e envolvendo as próprias
autoridades máximas do ministério dos transportes e outros membros deste setor do Estado58.
Assim, a corrupção e a má gestão da coisa pública, pode ser uma resposta do porquê e
como em uma frota de 760 unidades, 668 estejam em reparação. E, portanto, não podem atender
as demandas urbanas, deixando esta tarefa para os candongueiros. Por outro lado, pode-se,
teoricamente, concordar com este fato; tendo em vista a condição precária das estradas de
Luanda (FIGURA 35), mesmo após a injeção de bilionárias somas de cerca de USD 19 mil
milhões num período entre 2004 e 2015, para a construção ou reparação destas estradas, de
pontes e saneamento básico. Dados que foram apresentados por meio de um levantamento

Ver: Ex-ministro dos Transportes angolano acusado de crimes de corrupção. “A Procuradoria-Geral da
República (PGR) de Angola formalizou a acusação contra o ex-ministro dos Transportes angolano, Augusto da
Silva Tomás, que se encontra detido desde setembro de 2018, sob acusação de desvio de dinheiro, noticia a
imprensa local”. Disponível Em: https://africa21digital.com/2019/01/28/ex-ministro-dos-transportes-angolanoacusado-de-crimes-de-corrupcao/. Acesso em: 28/01/2019. África 21 Digital. Ver também: Jornal de Angola em:
http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/altos_indices_de_corrupcao_nas_instituicoes_do_estado; Ex-ministro dos
Transportes em prisão preventiva em Luanda em: https://www.dw.com/pt-002/ex-ministro-dos-transportes-empris%C3%A3o-preventiva-em-luanda/a-45600530.
58
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realizado por uma comissão parlamentar liderada pelo partido da oposição (AGÊNCIA LUSA,
2016).

FIGURA 35 | Precariedade das estradas de Luanda.

Fonte: Agência Lusa (2016).

De acordo com a denúncia que apresenta o estado degradante das “estradas mais caras
do mundo”, a comissão parlamentar do congresso nacional, em sua avaliação, considerou que
o montante atribuído nos anos avaliados serviria para:

construir autoestradas a cruzarem todas as províncias e para durarem no mínimo 30
anos. Há países no nosso continente, países importantes que em 12 anos não
conseguem ter esse orçamento para o país inteiro. E nós tivemos essa disponibilidade,
só para infraestruturas rodoviárias, que se esfumaram. É gravíssimo, as estradas mais
caras do mundo, e que por correspondência deveriam ter melhor qualidade e maior
durabilidade. É fácil responsabilizar, porque os gestores públicos são bem conhecidos,
os que receberam orçamentos bilionários e fizeram obras descartáveis, enriqueceram
vertiginosamente as suas contas, ao ritmo que a população foi empobrecendo 59

De uma ou de outra forma, independentemente de interesses políticos, em termos reais
e apenas por observação, a realidade é que; tal como vimos no ponto anterior deste capítulo

59

Estas palavras foram proferidas por Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA (maior
partido da oposição no país), no dia 09/maio/2016 por ocasião de uma das sessões da Assembleia Nacional. Ver:
RA - AGÊNCIA LUASA (2016). UNITA denuncia os buracos nas “estradas mais caras do mundo”. Em:
http://www.redeangola.info/unita-denuncia-os-buracos-nas-estradas-mais-caras-do-mundo/.Acesso: 4/nov/2018.
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(1.1), a maioria das ruas, avenidas, ou são insuficientes (TABELA 9), ou estão em condições
precárias.

TABELA 9 | Contexto da malha viária de Luanda.
Métricas

Pre-1991

1991-2014

Tamanho do Bloco, Tamanho do Lote, Densidade de Interseção e Capacidade de Caminhar
Proporção de interseções que são de 4 vias

15%

14%

Tamanho médio do bloco (ha)

3,2

2,4

Densidade de intersecção de 3 vias (número por km2)

96

139

Densidade de intersecção de 4 vias (número por km2)

17

29

índice de andabilidade

1,7

1,7

255

387

Tamanho Médio do Terreno em Subdivisões Informais (m2)
2

Tamanho Médio do Terreno em Subdivisões formais (m )

291

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) a partir dos dados do Atlas of Urban Expansion (LINCOLN INSTITUTE OF
LAND POLICY, 2016).

Dentro desta apresentação, a pergunta é: existe, ou existiu em Luanda / Angola, um
interesse para que o sistema de transportes formal continuasse na precariedade, ou pelo menos,
sendo superados pelos candongueiros? Quem de fato ganha, ou está ganhando com a
precariedade e o verdadeiro desarranjo administrativo do sistema dos transportes formais e a
predominância do transporte informal que também é precária? A informalidade, neste caso, é,
ou foi necessária para o funcionamento das políticas do Estado? De toda forma, segundo os
dados e fatos aqui evidenciados, enfatiza-se mais uma vez que: a corrupção, neste caso, é o
primeiro fator a ser apontado como a causa da existência e predominância dos transportes
informais, candongueiros, corroborando com as discussões do capítulo III, quando se abordou
as causas e origens da informalidade.
Em segundo lugar, como consequência da força dos candongueiros, aponta-se a má
gestão tanto das empresas públicas de transporte, como as empresas privadas que sempre
praticamente as mesmas lógicas. E seguem as mesmas lógicas de desorganização, porque como
veremos mais adiante, em muitos casos, os proprietários são os mesmos administradores do
setor público.
Assim, tem-se que; a corrupção associada ao sistema de acumulação primitiva é uma
das maiores evidências da organização deletéria e da precariedade deste sistema, que não está
ligado apenas com a questão dos transportes, mas ao setor de obras viárias e urbanas em geral,
amplamente denunciado pela Comissão Parlamentar acima apresentada. Embora, em nossas
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entrevistas na pesquisa de campo, já tenhamos tomado conta, por meio das informações obtidas
em entrevistas e notícias de jornais, de que este setor (de transportes, obras públicas e não só),
era como que uma rede ou “clube mafioso e complicado de se operar” (Informação verbal, maio
de 2016).
Diante desta realidade, faz sentido retomar o raciocínio da discussão apresentada por
Antunes e Druck (2015), relativamente a precarização do trabalho, mas também de Soto (1987),
relativo ao comportamento de improbidades de agentes do Estado. Embora, como também já
nos referimos, tem havido um esforço por parte do governo tanto em contornar tais práticas,
como em formalizar as atividades informais.
No entanto, estas formalizações limitam-se ao registro das atividades e fornecimento de
cartões de permissão para o exercício da atividade - que neste momento “deixa de ser informal”,
mas ainda tem que se debater com uma série de outras dificuldades de integração
socioeconômica, ou mesmo com os agentes da própria polícia que nem sempre estão
alinhados/educados dentro das políticas públicas que se veem implementando (GOMES, 2017).
Ademais, as “formalizações” são feitas mais, com vista a angariar impostos, do que integrar
efetivamente estes agentes no sistema de produção e proteção socioeconômica. Então, a
pergunta que surge para este caso é: a quem beneficia a formalização das atividades e serviços
econômicos nos moldes em que são feitas?
Para os candongueiros sua formalidade passa pelo registro da viatura e o porte de
documentos (carteira de motorista/carta de condução) por parte do motorista (LOPES, 2011).
O cobrador, que é o segundo ator importante neste cenário, é invisível. E sua situação ainda é
mais precária que a do motorista; seja pela forma de contratação, pelas condições de trabalho,
e pela falta de qualquer amparo legal e de segurança social.
Outros intervenientes (como veremos adiante), também não existem. E assim, a
atividade continua na precariedade, no momento que; tanto estes, tanto aqueles agentes que
desenvolvem outras atividades comerciais e serviços socioeconomicos, em termos de direitos
trabalhistas, direitos humanos e do ponto de vista social, continuam na invisibilidade tal como
apresentado por Soto (1987).
Em Luanda, até o momento, ainda não existem leis e regulamentos e principalmente
políticas públicas que protejam e proporcionem estabilidade social como por exemplo;
contratual de prestação de serviços para estes agentes. Isto ocorre, porque apesar deste tipo de
formalização incompleta, que visa mais em coletar as receitas fiscais - do que o bem-estar social
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e humano, face a necessidade e conveniência do serviço/atividade e a incapacidade do Estado.
Por outro lado, existe um interesse crescente de agentes/empresas privadas na exploração de
mão de obra barata e no trabalho precarizado. E com a desregulamentação do setor informal,
isto torna-se cada vez mais normal.
Neste sentido, a desregulamentação dos serviços e atividades informais, parece
proposital. Basta para isso, olhar os seguintes números em relação aos candongueiros que
anunciam, de acordo com a diretora nacional dos transportes (Informação verbal, 2016), que
existem atualmente mais de 40 mil veículos candongueiros a operar em Luanda. Dos quais,
estavam licenciados (processo que torna o exercício deste modo de transporte em atividade
formal) apenas 4. 669 em 2012, (LUANDA, 2014). E em geral, este licenciamento, parece ser
mais um esforço das associações (sindicatos) dos transportes informais, do que de políticas
públicas desprovidas de incentivos adequados para que tal ocorra. Muitas outras indagações e
reflexões podem ser feitas neste ponto, mas como dito, apontaremos, depois deste
complemento, para alguns fatores que consideramos corroborar para esta condição do sistema
de circulação e transportes.
A condição de deterioração em que se apresentam muitas das vias de circulação de
Luanda é de fato quase que uma regra (TVEDTEN; LÁZARO, 2016). Embora seja possível
também, como apresentado nas tabelas anteriores, verificar um crescimento de novas vias que
normalmente são ocupadas pela grande quantidade de automóveis privados existentes em
Luanda. E que não deixam espaço para circulação dos transportes públicos, que também não
atuam dentro de uma política e estratégia de mobilidade. E aqueles (os candongueiros), que
neste caso são os verdadeiros transportes públicos, por sua abrangência e predomínio, e que
deveriam ter uma certa prioridade no espaço de circulação, são considerados: os
“desorganizados, os caóticos” etc. Ou seja; são “diabolizados” (LOPES, 2011), apesar da
consciência social e inocente do seu papel.
Dentro deste contexto, pela falta de uma política efetiva que acompanhe o plano de
mobilidade em implementação; a ação controversa do próprio órgão regulador do trânsito: a
Polícia. A sobreposição, interferência e descoordenação entre os órgãos ministeriais
(LUANDA, 2014); a falta de infraestruturas de apoio aos transportes públicos coletivos;
inexistência de fiscalização e controlo sobre os provedores de transporte público e a saturação
de veículos privados na malha viária urbana; bem como o não reconhecimento efetivo e
contundente, dos candongueiros como atual e principal meio de transportes da metrópole:
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contribuem para todo um cenário que se traduz em predominância da informalidade nos
transportes e desestruturação socioespacial. os rodoviários, nem os ferroviários, e nem os
marítimos.
Está em curso a instalação de um sistema de Ônibus de Trânsito Rápido - BRT (Bus
Rapid Transit), com extensão total de 53 quilómetros, divididos em dois corredores e que deverá
operar em princípio com 240 unidades de ônibus articulados, 50 biarticulados e cem
alimentadores convencionais (ANGOP, 2015). De acordo com o Plano de Desenvolvimento
Provincial de Luanda 2013-2017, este projeto que prevê um caráter integrativo de transportes,

visa articular a circulação rodoviária, ferroviária e marítima, oferecendo a breve prazo
várias opções de mobilidade às populações de Luanda. Esta será uma solução
indispensável para resolver os atuais problemas de trânsito, num cenário agravado
pelo forte crescimento populacional (LUANDA, 2014 p. 98).

No entanto, o projeto de mais de USD 202 milhões somado aos 14,1 milhões para a
fiscalizadora (DAR Angola), a cargo e financiado pela construtora Odebrecht, tem estado
paralisado desde 2016 sem previsões concretas de retomada e finalização. Justifica-se que esta
paralisação é pelo fato de a construtora estar envolvida em uma série de processos judiciais no
Brasil, de onde ela é originária (DINIS, 2017).

A “previsão inicial da direção do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários
apontava 2013 como a data para o arranque da fase experimental. No entanto, as obras
só começaram em outubro de 2014, prevendo-se, na altura, que o sistema estivesse
em funcionamento em 2017” (DINIS, 2017)60.

Não existe, agora em 2018/2019, nenhum sistema BRT concluído em Luanda, ao menos
que se tenha notícia no exato momento que se escreve esta tese. Como anteriormente colocado,
e também apresentado em entrevista (na pesquisa de campo), pela então diretora nacional dos
transportes, existe uma “descoordenação entre os setores de transporte e de construção e obras.
Segundo a qual, o ministério dos transportes, que é responsável pela aquisição dos ônibus: “os
ônibus estão aí, faltam agora as obras terminarem. Está-se á espera” (INFORMAÇÃO
VERBAL, 2016).

Ver Dinis, Isabel (2017). “Obras do BRT avaliadas em mais de 200 milhões USD paralisadas há um ano”. Valor
Econômico. Em: http://www.valoreconomico.co.ao/economia-politica/item/1550-obras-do-brt-avaliadas-emmais-de-200-milhoes-usd-paralisadas-ha-um-ano.
60
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É difícil prever o real impacto e eficiência que o sistema BRT proposto, poderá
ocasionar para o espaço metropolitano, uma vez que, apesar do discurso, o desenho da
abordagem do plano metropolitano de mobilidade, enfatiza a integração intermodal de
transportes, privilegiando sistemas modernos e “convencionais que ainda não foram
implementados e, portanto, não existem. Mas o mais importante é que; o plano além de
privilegiar o desenho do sistema de transportes de massa modernos e rápidos, também visa,
principalmente a construção de grandes infraestruturas viárias. O que é um ponto
completamente positivo e necessário.
A única questão é que, a maior parte da população são passageiros de candongueiros,
mas os candongueiros não são os únicos que congestionam a malha viária de Luanda, mas sim,
por uma enorme frota de automóveis particulares (na sua maioria SUVs). Além disso, como foi
analisado o caso dos catamarãs em que se construíram as estações, sem prever uma política de
planejamento mais integral quanto ao uso e ocupação dos espaços adjacentes, políticas de
acesso e preços, provisão de estacionamentos para desencorajar o uso do carro no centro da
metrópole, faz com que haja um fracasso no cumprimento do objetivo deste modo de transporte
e na estratégia do desencorajamento do uso do automóvel particular.
Além disso, os projetos urbanos realizados pelo poder público em Luanda são quase que
sempre realizados ou incompletamente ou acompanhados de várias inconsistências nas suas
políticas de implementação e funcionamento. Então, a pergunta é: quando a infraestrutura viária
(também “moderna”), estiver construída, quem de fato se beneficiará dela? Tendo em conta
que, a população está determinada aos transportes informais ou formais ineficientes, enquanto
se lhes é imputado um sonho, uma miragem de mobilidade moderna futurística. Ao mesmo
tempo em que, aqueles que podem, estão confortáveis nos seus SUVs à moda americana.
Mas para além deste fato, a grande pergunta ainda é, apesar do plano metropolitano
PDGML 2015 - 2030 elaborado pelo IPGUL (2015) saber qual é a realidade razoável de que o
sistema proposto (FIGURA 36), poderá promover maior mobilidade e o desenvolvimento
metropolitano, sem ter, em seu desenho, atentado com a devida importância, para os
candongueiros como parte fundamental deste sistema? Principalmente tendo em conta a
conjuntura político/administrativa, socioeconômica e cultural de Luanda que não é a mesma
que na Inglaterra, ou mesmo que a própria China, ou a Odebrecht do Brasil, responsáveis pela
maioria dos projetos de infraestrutura. Não será que neste sentido, reproduzir-se-á apenas a
mesma lógica de desenvolvimento urbano baseado na gentrificação padrão do planejamento

207

tradicional? Ou se terá a coragem de pensar novas abordagens de planejamento que promovam
a integração socioespacial, valorizando os modos endógenos?
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FIGURA 36 | Proposta do Sistema de Transporte BRT de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). (A) - Mapa dos corredores de circulação proposto para o Projeto do BTR de Luanda. (B) Oliveira, W., 2015. (C) - Reinterpretação das
rotas do sistema BRT, com alguns dos principais nodes espaciais de Luanda. (D) - Legenda da figura (c). Elaborado pelo Autor.
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Cabe aqui dizer, conforme análise de alguns exemplos referencias apresentados na
metodologia e discutidos também teoricamente no ponto 4 do capitulo III que; quanto a
exemplos de realidades que têm, ou tiveram a informalidade do espaço e os transportes
informais no centro das suas políticas de reestruturação e desenvolvimento urbano, verificaramse, em análise, exemplos razoavelmente bons, tais como Medellín e Bogotá (GOUVERNEUR,
2016; POCATERRA, 2016; GAMBEL; PUGA, 2017). Independentemente de eventuais
críticas que se possam apresentar quanto a aplicação de tais operações urbanas. Porém não se
pode negar, que a essência da metodologia e dos princípios que nortearam tal conceito seja
digno de atenção.
Mas também, a incompreensão das lógicas metodológicas e conceituais quanto a
produção e reestruturação de espaços informais, também gerado exemplos não tão positivos e
com alto nível de controvérsias tais como nos exemplos de Assunção, Paraguai; Johanesburgo,
cidade do Cabo na África do Sul, Nairóbi no Quênia, entre outras cidades (SCHALEKAMP;
BEHRENS, 2016; FERRO; BEHRENS; WILKINSON, 2013; BRUUN; BEHREN, 2016;
KAPILA; MANUNDU; LAMBA, 1982; BEHRENS; MCCORMICK; MFINANGA, 2016).
Por este motivo, entende-se que a análise e compreensão das lógicas envolvidas na construção
teórico/metodológica e de políticas públicas de abordagens de negociações para implementação
de qualquer sistema, potencialmente competitivo com os candongueiros, deve ser o foco de
qualquer método de planejamento urbano e regional para que a possibilidade de sucesso seja
razoavelmente positiva.
Enquanto isso, a realidade que predomina o espaço de circulação em relação aos
transportes formais é a qualidade de seus serviços e a efetividade de sua atuação no processo e
nas dinâmicas urbano/metropolitanas. De acordo com os dados obtidos segundo inquérito de
pesquisa de campo em relação a qualidade do serviço prestado, tem-se que: 43% dos
entrevistados avaliaram o atual sistema de transporte rodoviário formal como ruim e apenas
18.8% avaliaram como sendo bom (FIGURA 37 e 38).
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FIGURA 37 | Índice de avaliação do transporte rodoviário formal.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do inquérito realizado em locus (2018).

FIGURA 38 | Avaliação do transporte rodoviário formal.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do inquérito realizado em lócus (2018).

Esta qualificação foi acompanhada de vários comentários que comparados com algumas
respostas de entrevistas realizada em outro contexto pela Agência Press - ANGOP em
Constantino (2018), possuem a mesma retorica na avaliação do transporte formal pela maioria
dos usuários e obteve-se as seguintes colocações: "Posso dizer que 80 porcento do estado
técnico das viaturas é precário. Alguns autocarros não têm higiene a cem porcento, nem o
assento completo. Na maior parte, as portas não fecham por si completamente"
(INFORMAÇÃO VERBAL, 2018).
- "Os meios de transportes públicos em Luanda têm muita enchente. Os cobradores
pretendem lotar ao máximo os meios |...| Os transportes públicos não têm qualidade |...| a pessoa
já espera muito tempo na paragem, depois esperam mais na via por causa do engarrafamento"
(INFORMAÇÃO VERBAL, 2018).
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- "Há um número estipulado para as pessoas que podem sentar e algumas que podiam
ficar de pé para o autocarro não ficar assim muito cheio. Mas eles superlotam. Numa viagem
que fazemos daqui do Largo das Escolas até a Luanda Sul é um “deus nos acuda”
(INFORMAÇÃO VERBAL, 2018).
"Embora demorem mais, os autocarros ajudam. O preço do táxi é 150 e do autocarro 50
Kwanza. Há pessoas que não têm possibilidades de apanhar táxis |candongueiros - grifo nosso|
toda a hora e optam pelo autocarro” (INFORMAÇÃO VERBAL, 2018)
"Há pessoas que não respeitam as outras pessoas. Chegam, falam do jeito que querem,
em voz alta, sem se importar com ninguém |...| aqui ou no candongueiro é a mesma coisa!”
(INFORMAÇÃO VERBAL, 2018).
Enfim, o quotidiano da mobilidade de Luanda não é nada tão extraordinário quando
olhamos para várias realidades periféricas do sul global. Certamente, qualquer indivíduo
familiarizado com tais realidades, poderia se rever nestes relatos em que grande parte se referia
a qualidade, demora e a superlotação dos ônibus por serem mais baratos, o que ajuda outras
camadas da população que não possuem condições para o candongueiro. Os transportes público
formais, como vimos, são subvencionados pelo Estado. Mas segundo a direção nacional dos
transportes (em entrevista), diz que isso não ajuda a facilitar a renovação da frota, e limita a
competição com os transportes informais.
No entanto, a competição com os candongueiros perde-se, entre outros fatores, devido
em primeira instancia, a precária infraestrutura viária do sistema de circulação. É por esta razão,
que em relação aos candongueiros, sua presença na malha viária é quase que insignificante e
amplamente superada. Isto é; apesar das diferenças nas taxas de cobrança que desde 2015/2016
- atual, o bilhete para uma passagem de autocarro (ônibus), custa cerca de 60.00 Kwanzas
equivalente a USD 0,19 na seguinte cotação61. Enquanto isso, o custo para os bilhetes dos
candongueiros para o mesmo período é de 150 Kwanzas equivalente a USD 0,48 por viagem,
na mesma taxa de câmbio. Uma diferença de USD 0,29 para uma cidade que possuía um índice
de pobreza de 36,6%, segundo o Inquérito Integrado Sobre o Bem-estar da População (IBEP,
2008-2009) com 60 % da população vivendo ainda com menos de dois dólares por dia
(ROCHA, 2017). Segundo Schaffnit-Chatterjee (2013), 55% dos angolanos vivia abaixo da
linha de pobreza com apenas 1,20 dólares por dia. Segundo Tvedten et al (2018), atualmente

61

1 USD = 310,81 AOA em (29 de 01 de 2019)
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este número deve rondar os pouco mais de 36% da população. O salário mínimo no setor formal
é de equivalente USD 57,9/mês (em 29/01/2019).
De toda forma, pode-se perceber que, os candongueiros que ficam duas vezes mais caros
que os transportes formais, são mais acessados e utilizados por cerca de 89% da população
luandense (REY RESEARCH, 2014). O que se explica não apenas pela predominância, mas
por estes serem o tipo de transporte mais acessível à toda população. Ademais, os ônibus, que
são acessados por maioria da população com baixa renda, também não cobrem toda a malha
viária, tal como visto. Deixando uma grande quantidade de população à mercê dos
deslocamentos a pé. Segundo Lopes (2011, p. 64) citando o KPMG/Ministério do plano (2003),
apresenta que:

em 2001 os candongueiros satisfaziam uma procura calculada em 480.000 utentes por
dia, menos de 45% da procura diária de transporte; em contrapartida, a frota de
viaturas ao serviço das quatro empresas de transportes coletivo era, em 2002, não
muito superior a 700 unidades, número manifestamente insuficiente para responder a
uma procura estimada de transporte de 2.310,000 utentes por dia em 2001.

Isto demonstra que, considerando a hipótese de um eventual desaparecimento ou da
inexistência dos transportes informais, principalmente dos candongueiros, Luanda não
sobreviveria enquanto área urbana que depende de seus deslocamentos para o cumprimento das
funções urbanas e para sua condição de região metropolitana. Ou seja; mesmo que sejam
pensados outros modos modernos de transporte de massa - o que é completamente necessário
e plausível para uma metrópole como Luanda, e dada a insustentabilidade ambiental dos
transportes informais nos moldes como são operados atualmente; é imperativo reconsiderar e
reorientar o papel dos transportes informais como componentes combinantes para o processo
de reestruturação urbana. Uma vez que estes fornecem, até o momento, um sistema de
transporte mais “confiável” /presente, se comparado com os transportes formais em relação ao
número de habitantes. Além disso, pode-se dizer que eles desenham a paisagem e influenciam
a forma e a vida urbana.
b) Transporte ferroviário (comboio ou trem) - é um modo de transporte realizado sore
trilhos e operado por uma empresa estatal denominada Caminho de Ferro de Luanda (CFL) e
subordinada institucionalmente ao Ministério dos Transportes. Sua extensão vai além da região
metropolitana de Luanda (até a província de Malange). Dentro da zona urbana opera desde às
áreas Peri urbanas percorrendo uma extensão de cerca de 64 km e está em fase de extensão até
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o porto na zona central de Luanda62, o que poderá facilitar os deslocamentos das populações
periféricas para o centro da cidade, caso se efetive tal expansão.
Quanto as rotas, conta atualmente com cerca de doze paragens em apenas uma única linha
que apoia principalmente as populações das periferias mais distantes (FIGURA 45). O preço
varia de acordo com a carruagem que se viaja: primeira classe - 500 Kwz, segunda classe 200
Kwz e terceira classe 30 Kwz (CFL, 2017). No entanto, as carruagens que mais são usadas,
obviamente são as de custo de 30Kwz = USD 0,09 (29/01/2019). O comboio circula
principalmente numa rota periférica. As pessoas que possuem a capacidade de pagar 500 Kwz
ou 200Kwz, tem seus próprios carros para se locomover.
FIGURA 39 | Rota do comboio de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de Open Street Maps (2018)

O comboio (trem), ainda enfrenta inúmeros desafios, tanto de organização quanto de
infraestrutura, sendo muitas vezes a causa de acidentes trágicos (ANGOP, 2017), devido à falta
de sinalização e desníveis em cruzamentos e aglomerações de comércio informal nas margens
da ferrovia (FIGURA 40), bem como a formação de assentamentos informais em alguns pontos
de paragens.

62

Verificar Caminhos de Ferro de Luanda (CFL), disponível em: http://www.cfl.co.ao/services. Acesso:
20/01/2019.
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De acordo com a agência de notícias ANGOP (2017), tem aumentado a procura do serviço
de transporte por comboio (trem), pelo que a companhia CFL, aumentou “a capacidade de
transportação dos passageiros, passando de quatro mil 336 para sete mil 906, havendo o
incremento de três mil e 570 lugares”. De acordo com esta fonte (Op. Cit.) os comboios iniciam
a circulação a partir das cinco da manhã até as 20 horas. E afirma que; “mensalmente o CFL
arrecada 30 milhões de Kwanza, apesar da necessidade mensal de AKZ 250 milhões para cobrir
as suas despesas. Em cada corrida são transportados mais de quatro mil passageiros”. Quando
medido toda a sua extensão além da área urbana, a via férrea do Caminho de Ferro de Luanda
(CFL), apresenta uma extensão de 424 Km e liga a província de Luanda à província de Malanje.

FIGURA 40 | Rota do comboio de Luanda.

Fonte63: (A) - Elaborado pelo Autor a partir de Open Street Maps; (B) - (2018); Clemente dos Santos (ANGOP,
2018); (C) - Angola 24 Horas (2018); (D) - Venâncio Chambumba (Ongoma, 2017); (E) - Flurina Rothernberger
(LUSA/VER ANGOLA, 2015).

A despeito da condição atual e dos problemas já referidos, o comboio de Luanda se
apresenta como potencial oportunidade para apoiar a mobilidade urbana em Luanda. Em muitas
de suas paragens formam-se grandes nós de atividades socioeconômicas com o apoio da
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Ver fontes disponíveis em: B - http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/transporte/2018/9/42/Comboio-CFLcolhe-cidada-Estalagem,331d54ea-5de8-43d1-8914-7dd3610aea26.html.
C
https://angola24horas.com/index.php/angola-24-horas-noticias/item/11445-colisao-entre-dois-comboios-fazpelos-17-vitimas-mortais-no-namibe. D - https://www.ongoma.news/artigo/duplicacao-da-linha-ferrea-entrebungo-baia-vai-servir-o-novo-aeroporto-internacional-de-luanda.
E
https://www.verangola.net/va/pt/122015/Transportes/3128/. Consultadas em 29/01/2019-
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onipresença dos candongueiros. Mas ainda está longe de ser o principal meio ou de competir
com os candongueiros.
Transporte marítimo: realizados pelos recém-inaugurados “catamarãs” (nome dado aos
botes de transporte público marítimo) constituem uma alternativa no domínio dos transportes
públicos formais por meio do transporte marítimo comercial de passageiros. Os terminais de
passageiros de Kapossoca, na Samba, e do Porto de Luanda, recentemente inaugurados, tem
constituído alguns dos pontos nodais de interconexão entre várias categorias.
Pode-se observar em vídeo realizado em campo, um movimento hibrido do seguinte
modo: os catamarãs, deixam as pessoas na estação do porto na baixa de Luanda; por sua vez,
no exterior desta, se encontram os táxis convencionais formais; as pequenos viaturas de 4 a 5
lugares, de marca Suzuki, Mazda, ou Toyota que realizam transporte informal. No mesmo ponto
param os ônibus formais e os candongueiros e realizam-se a volta da área algumas pequenas
atividades informais como; lavagem de carros, algumas vendas ambulantes entre outros
(FIGURA 41). Localiza-se próximo à baía de Luanda - um dos pontos turístico e espaços
público mais frequentados.

FIGURA 41 | Hibridação informal na estação de transportes marítimos (porto de Luanda).

Fonte: Arquivos do Autor (2018) - A interconexão entre os diferentes modos de transporte em um mesmo espaço
na estação de transportes marítimos no porto de Luanda. Tipos de transporte que se interconectam em um mesmo
espaço: ônibus formal; candongueiros; catamarãs; gira-bairro e taxis convencionais.
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Observamos a realização de uma hibridação ou intermodalidade de transportes entre
formais e informais debaixo dos olhos da polícia que assiste conivente e de alguma forma faz
parte do sistema, a partir do momento que é paga, principalmente pelos agentes das viaturas
informais (sejam candongueiros não licenciados ou as pequenas viaturas informais “girabairro”). Em fato, a polícia não tem muito o que fazer, ou reprimir, pois o sistema acontece de
um modo dinâmico e espontâneo quase impossível de ser controlado por um agente policial. A
menos que políticas de planejamento tirem partido desta lógica e reorganizem o sistema de
modo a operar de modo formal e organizado (FIGURA 42).

FIGURA 42 | Rotas dos transportes marítimos e ponto de hibridação informal.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do mapa do PDGML 2015-2030 (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO...,
2015).

Os transportes marítimos fazem parte de uma organização privada dentro de uma
parceria com o ministério dos transportes no estilo “parceria público-privada”. O que em lógica
poderia ser chamada apenas de parceria patrimonialista, se tivermos em conta os relatos de
Morais (2015) quando apresenta que:
O negócio do transporte marítimo de passageiros entre Luanda-Sul, Porto de
Luanda e Cacuaco tem sido uma preocupação muito pessoal do ministro dos
Transportes |...| Em 2008, o ministro criou a empresa AASPM, para exploração de
transportes marítimos, em sociedade com o então ministro das Finanças e atual
governador do Banco Nacional de Angola|...|, e o secretário de Estado do Ambiente
|...|. Na altura, os dirigentes escolheram ser representados no negócio pelos seus
filhos |...|. Esta empresa, ora dormente, foi a primeira a propor a exploração do
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transporte marítimo de passageiros de Luanda-Sul a Cacuaco, bem como uma
parceria com o Ministério dos Transportes para o efeito 64.

De toda forma, os transportes marítimos representam um avanço na mobilidade de
Luanda, sobretudo para as populações do sul da província que já usufruem deste serviço e onde,
algumas viagens de carro no trajeto Bem-fica -Baixa de Luanda por exemplo - que demorava
cerca de três horas, é possível por esta via, faze-lo em uma hora (ANGONOTICIAS, 2018).
Existem atualmente quatro embarcações que fazem o transporte nas seguintes rotas:
 Museu da Escravatura/Porto de Luanda (e vice-versa);
 Kapossoca/Porto de Luanda (e vice-versa);
 Kapossoca / Mussulo (e vice-versa).
Estes transportes realizam uma a duas viagens/dia. Mas ultimamente tem se verificado
uma queda no número de usuários deste meio, cuja viagem tem um custo de 250 Kwanzas =
USD 0,80 em janeiro de 2019. Um valor alto, que não condiz com a realidade da maioria das
pessoas que se deslocam a partir desta região da cidade que como vimos se considerarmos que
grande parte da população (60 %) vive com menos de dois dólares por dia (ROCHA, 2017), tal
como atestou Schaffnit-Chatterjee (2013) quando afirmou que 55% dos angolanos vivia abaixo
da linha de pobreza com apenas 1,20 dólares por dia.
Se observarmos o mapa da pobreza (FIGURA 43), já analisado anteriormente, podemos
verificar que: embora exista uma grande área com alto índice de pobreza, também verifica-se
que esta área da costa e principalmente entre os dois pontos entre o sul de Luanda e a região
central onde estão localizadas a maioria das paragens é frequentada e habitada por uma
população menos pobre. Por outro lado, são estas populações que mais usam o automóvel
particular para acessar o centro da cidade onde estão a maioria da infraestrutura urbana e
serviços. Isto significa, que se este modo de transporte for eficiente, em teoria, poderia
contribuir para a diminuição do uso do automóvel particular, descongestionando assim, a malha
viária, e melhorando o trânsito dos transportes públicos e dos candongueiros.

Ver: Morais, Rafael Marques de (11 de março de 2015). “Barcos-fantasma e pirataria orçamental no ministério
dos transportes”. Maka Angola. Em: https://www.makaangola.org/2015/03/barcos-fantasma-e-piratariaorcamental-no-ministerio-dos-transportes-2/. Acesso: 24/nov/2018.
64
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FIGURA 43 | Localização dos maiores índices de pobreza na RM de Luanda.

Fonte: Development workshop (2011) – Antiga configuração territorial.

De acordo com o jornal Angonotícias (89/09/2018),

a empresa de Transportes Marítimos de Angola Express (TMA Express) registou
uma queda de 53,4% no volume de passageiros transportados em 2017, quando
comparados com o ano anterior, segundo cálculos do Mercado a cujos dados teve
acesso. TMA Express |...|, até ao passado dia 21 de setembro, transportou 1,09
milhões de passageiros desde que começou a circular em 2014. Naquele ano, o
número de passageiros foram 252.318 e no ano seguinte, em 2015, o volume subiu
para 315.613. Contudo, de 2015 a 2017 o número de passageiros tem registado uma
queda vertiginosa. Em 2016, o TMA Express contabilizou 286.662 passageiros,
mas este número caiu para 153.091 em 2017, uma redução de 53,4% 65.

Esta redução pode estar ligada a baixa qualidade do serviço em relação ao início, a
própria crise que se vive em Luanda e a diminuição no poder aquisitivo das famílias, e
principalmente ao aumento brusco nos preços do estacionamento (kapossoka), onde os
passageiros deixavam suas viaturas. E que, por não haver lugar suficiente para estacionar e ao

Angonoticias (2018). “Negócio dos catamarãs cai mais de 50% em 2017” Em:
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/59183/negocio-dos-catamaras-cai-mais-de-50-por-cento-em-2017.
Acesso: 24/nov/2018.
65
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mesmo tempo, os preços subirem bruscamente, fazendo com que os proprietários recorressem
a “lei” da cidade: a informalidade, para estacionar seus carros que acabava onerando ainda mais,
tendo em vista o tempo que estes permanecem na região central onde trabalham. Neste cenário,
os candongueiros continuam no topo da cadeia dos transportes.
Os transportes marítimos, assim como outras iniciativas, fazem parte de um conjunto de
ideias, querências, objetivos e planos para reestruturar a mobilidade e o espaço metropolitano.
Mas por não haver uma política de planejamento coerente e sistemática, acabam sempre por
reproduzir sempre os mesmos fracassos.

4.1.2 Sistema de transporte informal.

Fazem parte deste sistema de transportes, veículos motorizados tais como: milhares de
motos-taxis, anteriormente designadas de kupapatas66, os quais possuem seus grupos
associativos tendo sido estimados em 17 mil o número de associados (LOPES, 2011). Suas
rotas são indefinidas, pois circulam de acordo com a necessidade do cliente. Os gira-bairro67;
são veículos menores geralmente de quatro portas, não se sabe exatamente quantos existem
neste serviço, nem suas rotas, pois seus serviços têm uma característica camuflada, uma vez
que na via eles se confundem com veículos de passeio. Embora quem conhece, sabe; e a maioria
da população e a polícia conhecem e sabem. Apesar de que, atualmente, estes transportes
tenham adotado um modelo específico de viatura (quanto menor, melhor).
E finalmente, temos os candongueiros, objeto de nosso estudo. Importa referir que
apesar desta caracterização os transportes informais são bastantes difusos e flexíveis, podendose encontrar outras categorias mais periféricas, tal como já nos referimos anteriormente, que
podem não apresentar grande expressão no tecido urbano central, mas são muito comuns nas
periferias.

66

Kupapatas é um termo originalmente da língua Umbundu que significa apalpar. O termo passou a ser usado para
designar os motos taxis.
67
Gira-bairro é um termo dado a pequenas viaturas do tipo turismo, geralmente de 4-5 lugares e que desenvolvem
a atividade informal de transportes, as vezes um tanto personalizados, ou mais precários.
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4.2 Um caso de “Amor e ódio”: os candongueiros de Luanda.

Os candongueiros de Luanda, fazem parte de uma matriz de compreensões controversas
que constroem uma dialética dualista que conforma os discursos e sentimentos dos sujeitos
socioespaciais desta metrópole.
Ao longo de nossa análise, tem se construído uma narrativa que aponta para o cenário
dos transportes informais candongueiros como uma oportunidade para reconhecer o potencial
deste sistema enquanto infraestrutura social urbana, por meio de suas idiossincrasias, e
externalidades originadas por este sistema que; integrado ao sistema de planejamento formal,
pode costurar novas estratégias de reorganização territorial e uma nova abordagem
teórico/metodológica para compreensão do desenvolvimento metropolitano do Sul Global,
ainda muito caracterizados pela desigualdade e precariedade urbana.
Se por um lado, Luanda não sobrevive sem os candongueiros, por outro lado eles são a
fonte das “dores” e frustrações para uma população presa a um sistema muitas vezes caótico e
perigoso. Muitos escritos podem ser lidos, principalmente em jornais e pela web e discursos se
podem ouvir; seja pelo senso comum, seja pelos argumentos eloquentes (ou não) de políticos e
até da academia, caracterizando os candongueiros como sendo uma atividade ou um meio de
transporte caótica e perigoso. Um raciocínio que corrobora com a ideia da desordem que temos
vindo, ao longo de nossa narrativa, tentar desconstruir ou redirecionar. No entanto, o fato é que
os candongueiros são para Luanda, um verdadeiro caso de amor e ódio.
É preciso não olvidar da ideia de estrutura, infraestrutura (SIMONE, 2004) ou
estruturação, quando abordamos esta dualidade dos candongueiros. Também é preciso, que se
tenha claro que esta condição dual a respeito da maneira como são vistos os candongueiros, são
uma característica que acompanha os transportes informais ao redor dos países periféricos que
se debatem com este fenômeno (WRI, 2013). Porém, é justamente a maneira como se olha e se
compreende esta atividade, que gera preconceitos que impedem a plena conscientização e a
análise descontaminada deste sistema.
De fato, seria mais razoável se compreendêssemos os candongueiros como uma
infraestrutura social urbana, ou simplesmente uma estrutura. Pois a estrutura, pressupõe uma
ordem, uma lógica, uma racionalidade de funcionamento de um sistema. E neste caso, os
candongueiros, representam a organização de um sistema muito incompletamente
compreendido. É por esta e outras razões, que preferimos não qualificar os candongueiros como
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um serviço ou atividade desorganizada. Na verdade, sobre diversos aspectos, eles têm se
mostrado em um sistema muito mais organizados do que se imagina e muito mais do que muitos
setores convencionais e formais, tal como se pode constatar neste relato de Geraldo Wanga,
um, presidente de uma das duas associações (ANATA) de taxistas/candongueiros existente em
Luanda:
Em parte, há uma certa ignorância… na semana passada falei com um alto
funcionário do governo central que me alertou por estarmos a reivindicar a
construção de paragens oficiais. Dizia ele que isso não faz sentido porque nós
somos confusionistas, porque fazemos segundas filas… às tantas respondi-lhe:
“Alto lá. Que o Estado crie condições e que depois exija disciplina, ética e rigor!
Se vocês criarem condições para o livre exercício da nossa atividade, naturalmente
vamos fazer a nossa parte”. Sem criar qualquer transtorno, contribuindo para uma
melhoria no sistema de circulação rodoviária. E disse-lhe mais: disse-lhe que o
Estado é parte fundamental deste projeto. Devem tomar iniciativas e nós enquanto
associação estamos aqui para complementar. Infelizmente, não existem em Angola
políticas viáveis para a classe de taxistas. Quando se fala em políticas para a
juventude, normalmente, está-se a pensar nos jovens universitários e nas
juventudes partidárias. Nunca houve, em Angola, um programa social destinado à
juventude, sobretudo aos jovens taxistas. Nunca houve (GOMES, 2017).

Em fato, desorganizados são aqueles que tendo o dever e os recursos, não conseguem
oferecer dados fiáveis e concretos que permitam uma melhor caracterização da atividade.
Desorganizada é a ordem que se prostrou diante desta “lei”. Enquanto se servia dela, a ordem
parecia não se importar. Mas agora que se supõe necessário outra ordem, a “lei” parece
inconveniente, mas implacável. Implacável porque está impregnada até na própria ordem.
Como colocado por Água Boa e Fernando (2015, p. 8): “os candongueiros são (quase) a lei.
Dançam com a cidade. Da kizomba ao semba. Da valsa ao funaná. Da salsa ao tango”.
E a ordem se vê rendida aos pés da “lei”. Desorganizados são, aqueles que não sabem a
onde os candongueiros vão, quando vão, como vão, e porque vão. Se a “ordem” fosse ordem,
talvez um mapeamento contundente a respeito de todos os aspectos que envolvem esta atividade
de cerca de 38 anos, já estariam à disposição da metrópole, da população e do plano
metropolitano. E este último - o plano metropolitano, não teria a audácia, de projetar uma cidade
do tamanho e complexidade de Luanda, deixando no anonimato aqueles que a estruturam no
momento. Como se não existissem ou como se um apêndice fossem.
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4.2.1 Caracterização

A realização da atividade de transportes baseado em candongueiros não é ilegal. Ela é
amparada por decretos que permitem a realização do serviço a exemplo do DECRETO
PRESIDENCIAL N.º 240/14 (ANGOLA, 2014) – que “dá nova redacção ao n.º 2 do artigo 67.º
do Decreto Presidencial n.º 154/10, de 26 de julho, que aprova o Regulamento de Transportes
Rodoviários Regulares de Passageiros”. De acordo com este documento, desde que cumpridos
todos os requisitos documentais e as regras mínimas propostos, a atividade pode ser realizada
legalmente. Porém - não se compreende então, como uma atividade de transporte legal,
predominante, com tamanha importância socioeconômica e na estruturação do espaço, não faz
parte (pelo menos não explicitamente), das políticas de reestruturação urbano/metropolitana.
Exemplo concreto é o PDGML (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015) que
quando analisado, percebemos que este, não dedica a devida atenção e importância em sua
abordagem, nesta modalidade de transporte, tal como dedica a outros modos e categorias que
nem se quer ainda existem e fazem parte deste mosaico estrutural metropolitano. Refere-se
superficialmente, sem inclui-los em seus desenhos esquemáticos incide uma grande ênfase nos
transportes modernos de massa que mesmo concordando aqui, que são de extrema importância
e necessidade para o contexto de Luanda, não deixam de representar uma miragem diante da
realidade dos candongueiros.
Embora tenha-se o cuidado de não alardear com esta ideia, a maneira como os
candongueiros veem sendo tratados pelas políticas de planejamento e transporte urbano,
pressupõe a intensão da remoção destes no espaço. Sem, no entanto, apresentar previamente
estratégias e políticas de como tal processo deverá ocorrer, dada a grande força dos
candongueiros e a grande massa de mão de obra que este sistema emprega. Porém, quando em
entrevista na pesquisa de campo, questionamos a diretora nacional dos transportes em Luanda
sobre este assunto, obtivemos a seguinte colocação:
“a estratégia do Estado para este problema não é eliminar os candongueiros da noite
pro dia. Eles têm que fazer parte do sistema. Mas primeiro nós temos que organizálos. Tem muitas medidas que estão em curso que são: a criação de faixas exclusivas,
ter uma tarifa de equilíbrio para a empresas de ônibus formais poderem se sustentar,
e depois vamos criar áreas de restrição, com a criação de terminais exclusivos de
intercessão” (NOÉLIA ASSUÍLO, MAIO DE 2016 - INFORMAÇÃO VERBAL).
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Se de acordo com a colocação acima, e tendo em conta a existência do plano
metropolitano (PDGML 2015-2030), que demonstra teoricamente - diz teoricamente, pois de
acordo com Villaça (2005), os planos diretores raramente mudam a cidade, que o Estado possui
as estratégias para a reorganização do sistema de transportes e consequentemente a
reestruturação da lógica urbano/metropolitana, porque então, afirmámos anteriormente que não
foram apresentadas previamente pelo Estado, políticas claras para a implementação deste
processo? Em verdade a questão é: aquém e como são apresentados estes planos.
Segundo o inquérito realizado em campo com os agentes dos transportes informais
(candongueiros), a maioria afirmou saber sobre o plano e concordar com o plano. Mas por outro
lado, a maioria também afirmou, que não foram consultados na elaboração deste plano
(FIGURA 44). Ou seja; os agentes candongueiros não sabem de fato o que está no plano e não
entendem na sua profundidade qual será o seu papel efetivo. Pois, apesar da sua divulgação em
linhas gerais com imagens bonitas e algumas consultas selecionadas - o que não significa
participação, uma vez que o plano foi realizado fora do país.

FIGURA 44 | Índice de conhecimento, consulta e concordância do PDGML 2015.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

Pela saturação que se encontra a sociedade de Luanda em relação a atual situação da
mobilidade de Luanda, os atores da sociedade tendem apenas a entregar-se às promessas de
uma Luanda “moderna e global” real apenas nos efeitos visuais apresentados. Porque no
quotidiano, a pintura do quadro é feita pelas cores azul e branco dos candongueiros ou o marrom
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da poeira dos musseques que se mistura com a nobreza do cinza do concreto que emerge nova
ordem do estilo global e moderno.
Quando novamente indagada, porque então, os candongueiros não faziam parte, ou
porque esta estratégia não fazia parte do plano metropolitano, a delegada respondeu: “o plano
diretor é macro. Ele não vai ao pormenor ele vai dar origem a outros planos que são de
execução, que vão detalhar estas questões”. No entanto, foi possível analisar no plano de
mobilidade metropolitana, uma pormenorização de como deverá (inclusive com detalhes de
desenho de engenharia) funcionar a mobilidade por meio do sistema de transporte de massa
intermodal (para mais detalhes, consultar apêndice).
De uma ou de outra forma, os candongueiros tornaram-se em um caso de “amor e ódio”
para Luanda.
Mas voltando à análise, é preciso reiterar que existe uma abordagem convergente no
discurso da diretora dos transportes quando afirma que “os candongueiros não serão retirados,
eles farão parte do sistema como alimentadores que trarão as populações dos pontos mais
distantes para as conexões do grande sistema”. Uma afirmativa, que em certo ponto, pode
corroborar com a terceira premissa desta pesquisa que prevê a reorganização do espaço por
meio de uma hibridação entre o espaço formal e informal incontornável para as estratégias e
políticas de planejamento e reorganização metropolitana de Luanda. E se este argumento, sair
do discurso e se transformar em política pública, presume-se que um passo importante se dará,
na direção de construir uma nova abordagem teórico/metodológica para o planejamento urbano
das metrópoles periféricas do SUL Global, desde há muito presas às determinações das teorias
e racionalidades hegemônicas da urbanização global.
Somente que: tal premissa apresenta-se como prenúncio das perspectivas e
compreensões futuras dos processos metropolitanos das realidades informais e precárias. E, ao
contrário das estratégias do plano e do Estado, o argumento da premissa parte do pressuposto
de uma abordagem “de baixo para cima”, onde os candongueiros tenham um papel central,
tanto quanto os transportes formais. Uma vez que eles já estão ali no predomínio das dinâmicas
socioespaciais. Nesta hipótese, a questão é sempre acompanhar o raciocínio que apresenta os
candongueiros tanto como: a) estruturadores do espaço metropolitano, tal como se vem
evidenciando neste trabalho, como também; b) possível ponto de partida para o planejamento e
a reestruturação e desenvolvimento metropolitano.
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Seguindo a “missa” e retomando a caracterização dos candongueiros que tem a cor azul
e branca como herança dos transportes públicos da era colonial (FIGURA 45), tem-se que; de
acordo com o GPL (LUANDA, 2014), pouco mais de dez por cento do total existentes em
Luanda estejam licenciados ou considerados “formais”. Ou ainda como qualificou Lopes
(2011): semioficiais e aqui chamados de semiformais. Tendo a grande maioria dos
candongueiros de Luanda operando na total informalidade, enquanto se registra um aumento
progressivo no número de candongueiros. Principalmente informais, que em 2004 estimava-se
que eram de 5.000 unidades (LOPES, 2011) e atualmente em 2018, se estima em mais de 40.000
(LUANDA, 2014).

FIGURA 45 | Origem da cor Azul e Branco dos candongueiros.

Fonte: Cedido pelo Autor: J. C. Pinheira (2015): (A) - Largo da Mutamba com modernos imóveis da Baixa e a
Estação Central dos autocarros; (B) - Paragem de autocarros em frente do Palácio Residencial D. Ana Joaquina.

As razões para o aumento e proliferação da atividade e modalidade dos transportes
informais, por um lado estão ligadas aos fatores que influenciaram a produção do espaço
metropolitano tais como: o planejamento excludente, o agravamento das condições
socioeconômicas face as migrações constantes originadas pela guerra e que influenciou a
expansão do tecido urbano; o adensamento e alargamento das complexidades metropolitanas.
Por outro lado, estão ligadas a fatores sociopolíticos, de corrupção e administração pública.
Segundo Lopes (2011, p. 64):
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De acordo com dados da ATL, estariam ativas, no último trimestre de 2003, na área
urbana da capital angolana, 4 200 viaturas, das quais apenas cerca de 20 %
desenvolveriam atividade com cumprimento de todos os requisitos legais. No mesmo
sentido, o Jornal de Angola de 27 de março de 2003 referia-se a mais de três mil
operadores não licenciados. Em julho de 2004, quer a Direção Provincial de
Transportes quer a ATL apontavam para cerca de 5 000 viaturas a operar em Luanda.
Estima-se que, em 2001, os candongueiros satisfaziam uma procura calculada em 480
000 utentes por dia.

Não há uma informação precisa quanto ao número exato dos candongueiros que operam
em Luanda. O governo não apresenta com precisão estes dados nem um mapeamento geral
desta atividade. As associações também não possuem porque nem todos os candongueiros estão
afiliados a estas. De acordo com Lopes (2011) e Domingos (2012), apesar de fazerem parte de
uma estrutura institucional, os transportes são designados informais pelas características legais
de trabalho e pelas relações socioeconômicas e culturais que mantêm no espaço urbano. Quanto
às relações trabalhistas, Domingos (2012, p. 33) apresenta que:
[...] o candongueiro (neste sentido específico nos referimos ao motorista – o
contratado para exercer a função de candongueiro) não tem um verdadeiro horário
fixo; b) a sua remuneração é feita à tarefa; c) se por algum motivo que não lhe seja
imputável não realizar a sua prestação, não tem direito à remuneração; d) não existe
verdadeira exclusividade; e) utiliza auxiliares; f) por regra não está sujeito à
fiscalização nem ao exercício do poder disciplinar; g) suporta o risco da realização da
sua prestação.

De fato, quanto as relações de trabalho, do ponto de vista legal, quando existem, as
regulamentações são deficientes e pouco coerentes. Constituindo-se então uma controvérsia
abismal, uma vez que do ponto de vista legal segundo o DECRETO PRESIDENCIAL N.º
240/14 (ANGOLA, 2014) que “dá nova redacção ao n.º 2 do artigo 67.º do Decreto Presidencial
n.º 154/10, de 26 de julho”, desde que devidamente registrados, os candongueiros podem
exercer a atividade de transporte de passageiros. Mas como também já muito frisado, não existe
praticamente nenhum benefício além do exercício legal da atividade, ou amparo legal e social
para os atores desse serviço (neste caso o motorista e o cobrador). Caso estes enfrentem
qualquer adversidade no exercício da atividade,

São jogados ao esquecimento. Hoje, o taxista, por ironia do destino, pode ficar
incapacitado num acidente de trabalho e ninguém sabe o que vai ser dessa pessoa.
Corre até o risco de ser obrigado a pagar o carro do patrão e ele é lançado ao abandono.
A sociedade esquece esta pessoa. É preciso começar a pensar seriamente em dignificar
esta atividade. Para que os jovens se sintam apoiados. Não é normal que existam
taxistas com dez anos de trabalho que continuam à procura de emprego – porque eles
próprios não consideram, nem valorizam a sua atividade. E o Estado nada faz a
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respeito. Muitas vezes foi mesmo o táxi que pagou a sua formação e que lhe paga a
renda de casa. (GOMES, 2017).

Ou seja, o próprio Estado é, com esta atitude incongruente, parceiro da “desordem” e da
“candonga” que estrutura não apenas o espaço de circulação e transportes, mas a própria
conformação metropolitana, tal como colocou o presidente de uma das associações de taxistas:

Não é possível que até o Estado nos encare de forma anormal. Não estamos perante
uma atividade informal ou ilegal. Nós pagamos impostos. Se somos candongueiros
então o Estado é parceiro da candonga. O Estado não pode cobrar impostos referentes
uma atividade ilegal. É importante que se olhe para a nossa atividade com mais
seriedade. Em Angola, a economia depende muito do sistema de transporte (GOMES,
2017).

Verificou-se in lócus, que as regras de trabalho são estabelecidas geralmente pelo
proprietário do automóvel numa relação de confiança, baseada em algum tipo de parentesco ou
amizade. Apesar de estabelecidas por instituições legais tais como a Direção Nacional e
Ministério dos Transportes de Luanda, Ministério das Finanças entre outras, em colaboração
com as Associações dos Taxistas de Luanda (ATL) e a Associação Nova Aliança dos Taxistas
(ANATA), os preços praticados são estipulados conjuntamente, mas as rotas são na maioria das
vezes, decisão dos próprios condutores. O que acaba ocasionando em concorrências
desmedidas, ao mesmo tempo que desequilibram a cobertura de transporte em outras áreas onde
não há tanta procura.
Os candongueiros estão sujeitos a algumas regras do Ministério dos Transportes e da
Viação e Trânsito (Polícia de Trânsito), muito mais por causa da sua importância e
representatividade socioeconômica e o pagamento de impostos, do que por motivos de
organização estrutural. É o conveniente convívio dos dois processos socioeconômicos que
produz uma terceira opção - o sistema semiformal, no qual a viatura é licenciada e aqueles que
a operam continuam na invisibilidade. Dentre estas regras (licenciamento do veículo, porte de
documentos legais por parte do motorista, pagamentos das devidas taxas de circulação entre
outras), existe uma das regras que é muito bem compreendida e cumprida por todos os
candongueiros (formais e informais): a pintura do veículo em azul e branco.
Na categoria dos candongueiros, não se encontrou, em todas as ocasiões de estudo de
campo, nenhuma viatura que estivesse a operar como transporte coletivo urbano, sem que esta
estivesse pintada de azul e branco. Quanto aos informais seguem esta regra para auxiliar a
camuflagem na hora de se esgueirar da ordem (a ordem policial). A cor azul e branca é, como
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vimos, parte do sistema formal desde a época colonial. Foi adotada pelo setor formal para
unificar os candongueiros como requisito primário de uma mínima organização. Mas além deste
critério, que pensamos ter sido uma ótima decisão, tendo em vista que em muitas outras
metrópoles do Sul Global essa uniformidade não acontece. Em muitas destas realidades os
transportes informais compõem um verdadeiro mosaico de cores e tipos; dificultando ainda
mais, a ação do poder público na fiscalização.
Apesar deste fato dos candongueiros de Luanda, não se avançou com outras políticas de
organização. Em fato, esta ação mostra; que é possível implementar melhores políticas para a
reorientação dos candongueiros. Porém, esta ação depende da vontade política. Tal como
colocado por Geraldo Wanga, presidente da Associação dos Taxistas (ANATA):
Falta de políticas viáveis. Falta de vontade política do governo. Em parte, isto
acontece porque não existia em Angola uma associação que apresentasse propostas
para a evolução da nossa classe. A atividade existe há mais de 30 anos. Custa-me a
crer que de lá para cá não existam políticas, leis, decretos, que visem regularizar ou
torná-la numa profissão. Por essas e outras razões, a nossa atividade não é tida, muito
menos achada. Não é normal sermos considerados candongueiros (GOMES, 2017).

Segundo a diretora nacional dos transportes e o diretor nacional do comercio (em
entrevista na pesquisa de campo), existem outras modalidades de candongueiros mais
sofisticados. “Os taxis |candongueiros, como também são convencionalmente chamados|, agora
também estratificaram. Há uns tipos de táxis (candongueiros), em que o cobrador olha para
você e diz: você não estra neste táxi |...| eles só levam pessoas xiques de fato e gravata e bem
aprumadas. Até o pessoal agora diz: ...agora tem táxis VIP!” (INFORMAÇÃO VERBAL,
MAIO DE 2016).
Isto significa que os taxis (candongueiros), começaram a se reinventar explorando uma
racionalidade que emerge da estratificação e que de alguma forma remonta a segregação
socioespacial como forma de manter ou perpetuar o costume dominante da exploração e
acumulação primitiva que rege a racionalidade das cidades subdesenvolvidas e precárias, a
partir do espaço de mobilidade. Não se deve esquecer, tal como frisado no capítulo II, quando
abordamos os agentes e fatores que estão na base da produção socioespacial e em especial desta
lógica de transporte, apontamos que inicialmente e ainda até ao momento, a atividade dos
candongueiros está associada ao poder econômico e político e até mesmo militar de agentes
ligados a máquina pública/do Estado que ao mesmo tempo, viram nesta atividade, uma forma
de rendimento e acumulação tal como aprofundaremos mais adiante.
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4.2.2 Conectividade e estruturação socioespacial

A estruturação socioespacial da região metropolitana depende das conectividades que
os candongueiros realizam com outros atores, elementos e categorias, nas mais diversas escalas
e esferas. E que formam, por sua vez, uma rede de infraestrutura física e subjetiva que dá o
sentido das peculiaridades do modus vivendis desta cidade metropolitana de Luanda. Isto é: a
conectividade que conforma a estrutura socioespacial, não está ligada apenas aos aspectos
físicos do sistema de circulação e transporte composto pelas ruas, avenidas, entroncamentos e
meios de transporte etc. Está, também, e talvez antes de tudo, ligada às conexões comunitárias,
sociais, políticas e econômicas, que formam o que Simone (2004) chamou de infraestrutura
social.
Assim, e partindo da observação de Goodfellow (2017) que analisa as trajetórias das
associações de transportes informais nas realidades africanas e procura desenhar a racionalidade
das políticas africanas que por sua vez, conformam os espaços, apresenta-se aqui, que; a
estruturação dos municípios que compõe a RML é igualmente resultado do jogo de forças
presente no cenário da mobilidade urbana que se coloca na disputa pelas melhores vantagens
relativas, presentes no território e que, via de regra, findam pela exclusão dos menos
favorecidos e a predominância da informalidade.
Segundo as análises e discussões aqui realizadas nosso argumento tem sido visitado
pelas percepções dos modos de produção socioespacial e infraestrutura engendradas pelos
candongueiros que por sua vez, realizam vários níveis de conectividades que acaba formando
um sistema híbrido informal em variados aspectos. Não apenas no sistema de circulação e
transporte, mas também, no modus vivendis e operandis da região metropolitana e no uso do
solo e ocupação do espaço urbano. Isso acontece desde os níveis de conectividade nas cadeias
de relações comunitárias, sociais políticas e econômicas, como também, as conexões físicas
espaciais que se dão por meio da infraestrutura de transporte e dos deslocamentos diários de
acordo com as necessidades quotidianas onde se verificou que: (FIGURAS 46 e 47).
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FIGURA 46 | Motivações dos deslocamentos diários.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

FIGURA 47 | Relação das motivações por tipo.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

O trabalho informal domina as motivações de deslocamentos por candongueiros, sendo
seguidos pelo trabalho formal, escola, casa, entre outros. Estes resultados também dependem
da hora e do local em que se realiza a entrevista. De toda forma, estas são conexões que estão
ligadas a realização da mobilidade urbana que dá acesso as possibilidades oferecidas pela
cidade legal e suas infraestruturas. A população que se desloca para os seus diversos destinos,
usa, maioritariamente os candongueiros como transporte principal (FIGURAS 48 e 49).
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FIGURA 48 | Tipo de transporte mais utilizado nas deslocações.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

FIGURA 49 | Relação entre os tipos de transportes mais utilizados.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

Quanto ao tempo de viagem deste meio (FIGURA 50) tem-se que, dependentemente da
origem/destino, a média pode ser de pouco mais de uma hora para percorrer apenas 23 km, e
mais de duas horas para alguns destinos mais periféricos como por exemplo as novas
centralidades do Kilamba e do Zango (conforme pesquisa em campo). Ainda assim, pela
agilidade, condução artisticamente perigosa, os candongueiros apresentam-se como os meios
mais rápidos, depois das motos táxis que se infiltram entre os estreitos corredores formados
entre as viaturas. De acordo com os entrevistados, o tempo médio de espera para se tomar um
candongueiro num ponto, varia de 10 a 20 minutos em condições razoáveis.
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FIGURA 50 | Tempo de espera e viagem dos candongueiros (região central).

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos inquéritos realizados em campo (2018).

Realizou-se, na pesquisa de campo, vários vídeos em diferentes pontos da cidade para
identificar a frequência dos candongueiros. Em um determinado ponto do centro da cidade
(entre Maianga e Mutamba - na rua Amílcar Cabral) constatou-se que num período de 50
segundos passaram seis táxis Candongueiros, a maioria com o mesmo destino: Mutamba - o
ponto central da cidade. Embora este número fosse variável em determinados pontos,
considerou-se que a frequência dos candongueiros, de modo geral, era grande se comparada
com os ônibus formais em que no mesmo ponto, demorou-se mais de 13 minutos para ver um.
Sendo mais crítico em outras regiões e pontos da cidade.
Os dados obtidos na entrevista e os dados colhidos por meio da observação
cronometrada, não gera controvérsia ou conflito. Pois, as entrevistas eram realizadas em
paragens ou pontos conhecidos e utilizados como os pontos nodais de embarque e desembarque
de passageiros. Nestes pontos, dependendo da área da cidade, da hora, das concorrências e
outras condições tais como: ação da polícia no trânsito, obras, condições climáticas, pode alterar
a frequência. Ademais, por serem geralmente pontos nodais, embora registrem-se um grande
número de viaturas candongueiros, estes não têm o mesmo destino ou origem. Já a observação
cronometrada, explica mais sobre a presença e frequência com que se pode ver um
candongueiro na malha viária, independentemente de sua origem ou destino.
O destino principal dos usuários dos candongueiros é a cidade central. Mas, dependendo
do momento que se faz o inquérito, o destino dos usuários muda. Por exemplo, pela manhã a
maioria dos destinos apontam para a Luanda capital (região central) onde estão concentrados
maior parte das infraestruturas sociais, econômicas e os serviços sociais básicos e as principais
instituições do governo. Como verificado no mapa da pobreza e das tipologias, o centro da
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cidade é a área mais rica, portanto, é nela e em seus arredores, que os agentes informais,
transportados pelos candongueiros, se dirigem para realizar suas atividades de sobrevivência e
oferecer seus serviços. Mas não apenas estes. As novas centralidades de classe média e as
habitações populares construídas por meio dos programas habitacionais do Estado, estão
localizadas perifericamente do ponto de vista físico/territorial, como também, do acesso à
cidade segundo as definições de Lefebvre (2001).
A maioria da população que se mudou para estas novas centralidades, viviam antes no
centro da cidade (como é o caso dos antigos refugiados de guerra nos dois maiores centros de
refugiados de Luanda - dos quais, eu mesmo, autor, fui um destes moradores no centro do
“Anangola”). Porém, muitas destas populações são migrantes do período da guerra, que viviam
em assentamentos precários e de risco em vários musseques da cidade como Boavista por
exemplo. Todos estes foram vítimas do processo de requalificação /gentrificação da cidade que
vem ocorrendo desde o início da senda da reconstrução nacional (OLIVEIRA, 2015).
No entanto, as instituições e os serviços socioeconômicos básicos, ainda não
descentralizaram e teimam em chegar, com a mesma qualidade, nas periferias criadas, fazendo
com que estas populações periféricas, continuem a exercer a pendularidade diária para acessar
o trabalho, a escola, e outros serviços no centro da metrópole. Uma conectividade que só é
possível devido ao serviço dos candongueiros - o esconso que permite qualificar Luanda, uma
metrópole, tendo em conta que a pendularidade é uma das características mais evidentes das
regiões metropolitanas.
Toda esta lógica e relação entre o transporte e as dinâmicas socioespaciais, constroem
neste urbano, vários pontos nodais ao longo do território metropolitano. Tais nodes, também
foram reconhecidos pelos estudos de densidades realizado pelo plano de mobilidade do
PDGML 2015 - 2030 (FIGURA 51). Alguns, já influenciados pela vocação natural dos
processos históricos de urbanização; como o caso de Viana por exemplo, que é, desde tempos
antigos, um sub-centro de Luanda mesmo antes dos candongueiros representarem tamanha
força. Em vários outros pontos e municípios, esta conformação está ligada às diversas
atividades e serviços socioeconômicos, aos aglomerados de assentamentos informais, e os
maiores pontos de interconexões entre os diferentes modos de transporte grandemente
influenciados pelos candongueiros.
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FIGURA 51 | Pontos nodais produzidos pelos transportes de Luanda.

Fonte: Estudo realizado pelo MIC - Mobility in Chain Srl (2014), no quadro da elaboração do plano
metropolitano de Luanda PDGML, 2015 - 2030. Disponível em: www-michain-com-en-worksplano-directorgeral-metropolitano-de-luanda. Acesso em 23/03/2018.

Não se conhece um mapeamento completo das rotas dos candongueiros nos moldes do
que foi feito com os matatus de Nairóbi, Quênia. No entanto, existe um mapeamento realizado
por Schubert (2011) e que nos foi cedido pelo mesmo autor para efeitos de estudo e correlações
com o mapa produzido. (FIGURA 52).

235

FIGURA 52 | Rotas dos candongueiros em 2011.

Fonte: Schubert (2011). Cedido pelo próprio Autor em (2018).

Assim, tomaremos então, a partir das rotas produzidas dentro dos processos
metodológicos que permitiram identificar alguns dos principais pontos de aglomerações nodais,
dois pontos focais do espaço metropolitano de Luanda: Mutamba (centro da cidade) e
congolenses - um dos maiores centros de atividades comerciais (FIGURA 53). Enfatiza-se,
porém, que as rotas dos candongueiros aqui apresentadas, não são a totalidade das existentes
em Luanda. São apenas aquelas que a pesquisa conseguiu produzir, dentro de suas limitações.

236

FIGURA 53 | Rotas dos candongueiros em 2011.

Fonte: Google Earth. Elaborado pelo Autor a partir dos dados de campo (2018).
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a) Centro da cidade - Mutamba: também chamada de a baixa de Luanda, o centro da
cidade é, pelas razões já apontadas a área da região metropolitana, que apresenta maior
densidade em termos de transporte e principalmente nas horas de pico, conforme comprovado
pelos estudos da MIC - Mobility in Chain (2014) para a elaboração do PDGML 2015 - 230
(FIGURA 54). Portanto, importante lembrar que esta centralidade de Mutamba, principalmente
desta estação de paragens é tradicionalmente antiga e data do período colonial (PINHEIRA,
2015).

FIGURA 54 | Densidade dos transportes nas horas de pico em Luanda.

Fonte: Mobility in Chain (2014).

Embora a percepção que se tem do espaço de circulação de Luanda seja que a cidade
inteira seja um foco de constantes engarrafamentos, de acordo com a Mobility in Chain Srl
(2014), o centro da cidade, aqui representado pelo bairro da Mutamba, se constitui em um dos
principais destinos e também ponto de partida para diversas áreas centrais e periféricas. A
importância deste ponto nodal, está ligada à sua localização e infraestrutura urbana, como do
ponto de vista histórico (uma vez que foi nesta região em que começou a cidade Castro, 2015).
Além disso, tem sido o destino dos grandes investimentos corporativos (nacionais e
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internacionais), e a área de maior expressão da modernidade urbana representada pelos grandes
edifícios e projetos arquitetônicos (FIGURA 55).
FIGURA 55 | Paisagem urbana do centro da cidade.

Fonte: Mosaico elaborado a partir de imagens de arquivos do Autor (2016 e 2018).

Neste ponto nodal da cidade apontam-se algumas infraestruturas urbanas mais
importantes tal como: vários pontos de comércio, a proximidade com o porto de Luanda, onde
está localizada uma das estações dos transportes marítimos de passageiros, a proximidade com
o palácio do governo (a cidade alta), o acesso e proximidade com o congresso nacional, os
principais bancos e agenciais financeiros/comerciais da capital (do Estado e privadas); as
principais instituições e ministérios do governo; Universidades, clínicas, pontos de prestação
de serviços, o maior e mais apetrechado espaço público da capital: a marginal, baía de Luanda.
Por outro lado, é dos lugares da cidade onde ainda se pode identificar o traçado
urbano original, resultado do plano urbano colonial (FIGURA 56).
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FIGURA 56 | Espaço intra-urbano do centro de Luanda- Mutamba.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir de: Google Earth, Open Street Map, Global Human Settlement (GHS) e arquivo próprio produzido a partir de dados do SIG cedido por Development Workshop.
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Todos estes pontos e infraestruturas representadas no espaço urbano da região central,
são acessados principalmente e maioritariamente pelos candongueiros. E é neste ponto central
da Mutamba, que encontramos uma das paragens de transporte público oficial pertencente a
TCUL (Transporte Coletivo Urbano de Luanda - empresa estatal), que se converte
espontaneamente em um dos pontos nodais híbridos de grande densidade.
Neste ponto nodal conectam-se: os ônibus formais, vários tipos de táxis convencionais, e
principalmente os candongueiros. O espaço é rodeado, por uma variedade de atividades e
serviços socioeconômicos formais e informais. Além dos comércios autorizados (formais),
verificam-se vários vendedores ambulantes ou fixos; semiformalizados ou totalmente informais
rodeando os pontos de paragem (FIGURA 57).

FIGURA 57 | Interconexões modais de transporte.

Fonte: Elaborado a partir dos arquivos do autor (2016).

b) Congolenses: De acordo com o mapa de rotas dos candongueiros elaborado a partir
dos dados de campo, e com o mapa elaborado por Schubert (2011), congolense apresenta-se
também, como um dos pontos nodais de grande intensidade e fluxos. E dista do centro
(Mutamba), cerca de 5 km. No entanto, sua diferença com a área central, não se refere apenas
a paisagem urbana e infraestrutura, mas também pela função ou vocação de congolenses, que
está mais voltada para as atividades comerciais diversas. O que contribui positivamente para a
criação de ruas bastante ativas, a exemplo da rua Henrique Gago de Graça (FIGURA 58), onde
se pode encontrar um grande número de comerciantes ao redor e em frente das lojas. E mesmo
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com esta aparente concorrência, não parece haver conflitos entre as duas modalidades de
comercio (a das lojas e a das ruas).
FIGURA 58 | Comercio na rua Henrique de Graça e afluxo de candongueiros em congolense.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do Google Maps (2016).

Existe uma relação intrínseca e interdependente entre os comerciantes (formais e
informais, com os candongueiros que juntos partilham o mesmo espaço. Muitos candongueiros
(neste caso os motoristas), são originários deste local ou fiéis a esta rota pelas relações que
mantém com os comerciantes. Alguns fazem ali suas refeições, descansos e muitas vezes suas
compras no final da atividade. De modo que é bem conhecido os modos e estratégias de ação
entre estes agentes.
De vez em quando, pela própria natureza dos transportes informais e das atividades
comerciais; em um mesmo espaço, como por exemplo a rua Henrique de Graça (em lilás na
imagem), acontecem alguns desacordos em relação a partilha do mesmo espaço. um porque
quer circular com rapidez, outro porque não quer ter a visão de seus produtos obstruída pela
presença e confusão dos candongueiros. De toda forma, constata-se que a presença e ação dos
candongueiros é mais positiva do que negativa. Pois, existem certas regras que emergem deste
próprio sistema, que sincroniza as relações.
Existe uma serie de pontos e paragens em congolenses em diferentes rotas e vindos de
diversas direções. Existe também nas proximidades, uma paragem do trem ferroviário
(comboio), que serve de um ponto de apoio na circulação (paragem dos musseques), ainda que
seu funcionamento seja administrativa e tecnicamente pouco eficiente. De qualquer forma,
temos também neste espaço, um sistema intermodal informal e um nó de relações
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socioespaciais. Pois, é possível verificar várias outras conexões com os candongueiros e outros
modos tais como: moto taxias, gira bairros e o trem - este, quando funciona (FIGURA 59).
FIGURA 59 | Pontos e rotas no sistema de circulação de congolense.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do Google Maps e Open Street Map (2018).

O sistema de circulação (rotas) dos congolenses, é um dos focos do projeto do BRT do
PDGML (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015). Porém, não está claro quais os níveis
escalares e de integração que deverão existir. O que fica claro é que, a implementação dos
BRTs, pode não passar de mais um projeto de milhões acompanhado de frustrações, tal como
vem acontecendo com outros projetos como a infraestrutura viária e a reabilitação do sistema
ferroviário (já discutidos anteriormente). Principalmente pela atual racionalidade das políticas
de planejamento em detrimento das lógicas endógenas deste espaço e da infraestrutura social.
Por outro lado, este cenário pode ser uma ótima oportunidade para reconhecer o
potencial do sistema dos candongueiros, das idiossincrasias da informalidade e das
externalidades originadas por um sistema de transporte integrado e assim, construir estratégias
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de reorganização territorial que reestruturem um espaço compartilhado, menos desigual e de
melhor qualidade de vida (FIGURA 60).
FIGURA 60 | Pontos e rotas no sistema de circulação de congolense.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir do Google Maps e Open Street Map (2018).

Continuando a análise do exemplo de congolenses, tem-se que: além do alto nível de
ilegalidades e informalidades que congolenses apresenta em relação à Mutamba; a qualidade
do espaço e a infraestrutura, congolenses, por ser uma área predominantemente comercial e
informal, apresenta densa aglomeração, elevado grau de precariedade e insalubridade. Não
existe praticamente uma infraestrutura urbana razoável como: passeios em condições para
pedestres, vias de circulação em ótimo estado para automóveis, muito menos para bicicletas,
que parece não fazer parte da cultura luandense. As ruas são mal sinalizadas e a iluminação é
deficitária. Embora se note a presença do poder público com a presença da polícia, e de algumas
instituições (bancárias, religiosas, serviços, entre outras), o espaço público abertos são
desconhecidos, apesar de ser uma área densamente habitada para além do comércio (FIGURA
61).
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FIGURA 61 | Área e infraestrutura em congolenses.

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de imagens de diferentes fontes do Google Earth e Web (2018).

De toda forma, nota-se nesse cenário, que os candongueiros se apresentam como um
componente importante que influencia e impacta a formação destas áreas nodais que são uma
das maiores representações de um sistema híbrido que conforma o espaço urbano e as relações
socioeconômicas. Nos esquemas a seguir na (FIGURA, 62), pode-se verificar a demonstração
de como, o sistema informal em relação ao sistema formal, paulatinamente passou a apropriarse do espaço de circulação, até ao estágio de formação de áreas nodais que se tornaram em
verdadeiras centralidades.
Em teoria, os transportes informais, que estão destinados a atender aos principais
corredores e rotas mais longas, são, por sua ineficiência, suplantados pelos candongueiros
nestas rotas. Apesar disso, a essência da lógica pretendida está presente nestas interações. E a
medida que o transporte formal registra mínimas melhorias, é possível verificar esta tendência.
E em alguns pontos, como vimos nos nodes de hibridação espacial, os candongueiros já tendem
a atuar, por sua própria conta, como linhas de alimentação mais curtas. Da mesma forma,
também como evidenciado anteriormente, existem candongueiros que, à sua própria preferência
atendem áreas não cobertas pelo sistema formal, principalmente na periferia urbana.
Os nós de transferência entre as rotas de transporte formal e informal, se transformam
em áreas ou centralidade que atualmente espalham empregos, serviços e elementos informais,
mas também equipamentos e espaços públicos formais, ainda que algumas vezes precários e
sem infraestrutura urbana adequada.
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FIGURA 62 | Formação do espaço híbrido a partir dos nodes de conexão de transporte.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).
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Diante deste contexto, em que este sistema híbrido se prolifera pela região metropolitana
tal como demonstrado nas discussões anteriores, a combinação dos modos de transporte formal
e informal que veem se adaptando ao longo do tempo, requerem a atenção das políticas públicas
de planejamento à medida que se tenta implementar os sistemas de transporte formal de massa.
De acordo com esta evidenciação, argumenta-se que gradualmente, a região
metropolitana está se formando em um grande sistema de nodes híbridos que se expandem por
todo espaço urbano (FIGURA 63). De acordo com esta figura, onde foram expostos os nodes
verificados in locus, assim como aqueles identificados pelo PDGML, já se pode verificar esta
realidade. Sendo por este motivo que vem se afirmando, que a lógica híbrida que forma o espaço
urbano de Luanda é o principal ponto de partida para a abordagem da reestruturação de Luanda
e de muitas metrópoles periféricas do Sul Global.
A ênfase a que nos impulsiona estas verificações que são feitas a partir dos transportes
informais candongueiros, levam-nos a afirmar que; o conceito de planejamento híbrido aqui
sugerido, é a abordagem a partir da qual se desconstrói a dialética da dualidade que permeia a
discussão do planejamento urbano e regional das metrópoles periféricas como Luanda,
constantemente submetidas a um jugo que impede sua libertação para a construção de seus
próprios paradigmas.
Esta verificação demonstra que o debate dualista entre formalidade e informalidade da
maneira como é colocado, é insustentável e requer um olhar corajoso para esta realidade a partir
do pensamento híbrido, que vai além da simples conexão entre elementos físicos, mas
compreende que a transformação que visa o desenvolvimento acontece, à medida que se inclui
as lógicas que o próprio espaço criou e se reinterpreta e reorienta os fatores e externalidades
produzidos nos espaços nodais. Esta é a abordagem e o novo paradigma a partir do qual se pode
discutir a mitigação das desigualdades sociais atuais, bem como os desequilíbrios e
ineficiências urbano/metropolitanas desta realidade.
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FIGURA 63 | Esquema de conformação espacial -híbrida - Nodes urbanos.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019), a partir de dados cedido pela Development e por meio do estudo do PDGML 2015.
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4.2.3 Organização e o modus operandis dos candongueiros

A organização e o sistema operacional dos candongueiros são protagonizadas em
primeira instancia pelos seguintes atores:
a) Proprietários - Pode ser qualquer um: um grande empresário capaz de ter uma frota de
50 ou mais de 100 viaturas, a exemplo de um indivíduo que possui 120 unidades e fatura 47
milhões kwanzas/mês68, o que correspondeu, na conversão realizada em 28/11/2018, cerca de
USD 151. 396, 4/mês (FIGURA 70). Tornando esta atividade uma verdadeira indústria rentável
e lucrativa para alguns e um negócio de subsistência para outros.
FIGURA 63 | Frota individual de candongueiros.

Fonte: Silveira (2017).

Como colocado no jornal Valor econômico por Silveira (2017), a respeito de um dos
proprietários que possui uma frota de 120 candongueiros:

Dos 120 carros, trabalham, em média, 90 diariamente, visto que alguns ficam
condicionados à necessidade de manutenção ou por falta dos motoristas. Com esse
nível de atividade, a empresa fatura mais de 47 milhões de kwanzas por mês. Alberto
Dassala perspectiva, entretanto, aumentar a frota para, no mínimo, trezentas viaturas.
Um projeto que, segundo diz, já estaria em curso não fosse a dificuldade de divisas.
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Com uma frota de 120 carros, empreendedor prevê, para os próximos anos, resultados mais avultados, estando
já a investir na criação de uma oficina e de lojas de peças. Expansão do negócio para algumas províncias do sul é
outra das apostas. Ver: Silveira (2017).
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Esta é uma das razões pelas quais os candongueiros se proliferam na metrópole
luandense. Pois, muitos indivíduos ligados a este sistema compreenderam que este é um bom
negócio. Mas melhor ainda, é ser dono de sua própria viatura (s) e dar trabalho (ainda que
precário), para aqueles que são convencidos a ter um trabalho. Como colocado pelo diretor
nacional do comercio, Estevão Chaves em entrevista na pesquisa de campo (2016/2018): “este
sistema é tão lucrativo que muitos se enriqueceram só por esta atividade. Outros nem precisam
mais trabalhar; colocaram os táxis (candongueiros) na via e só esperam já os rendimentos”.
E desta forma, o transporte informal leva a consequências típicas tais como: a
competição selvagem e a degradação das condições e políticas de trabalho. E em segunda
instancia, as tentativas de auto regulação que resultam na formação de monopólios privados.
Então ressurge a pergunta: a quem beneficia a perpetuação do modus operandis dos transportes
baseado nos candongueiros? É possível, dentro desta realidade, acabar com os candongueiros?
Qual a melhor maneira de se fazer desaparecer esta lógica sem ter que se criar um conflito que
geralmente não produz em soluções favoráveis? Estas são as reflexões que sobre o argumento
da hibridação, se buscará neste capítulo, explorar.
Em relação à concorrência, de acordo com o inquérito realizado em campo, 75 por cento
dos entrevistados confirmou haver muita concorrência; tanto entre os candongueiros, como com
outros modos (FIGURA 64).

FIGURA 64 | Nível de concorrência entre os candongueiros.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018), a partir do inquérito realizado em campo.

Identificou-se também, que os proprietários dos candongueiros podem ser agentes
públicos (isto inclui qualquer um, desde os níveis mais altos aos mais baixos), que tem nesta
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atividade uma fonte de acumulação, ou para completar a renda, uma vez que “em Angola as
famílias são muito grandes e os salários não cobrem normalmente os custos destas famílias. Por
isso que as pessoas recorrem a outras formas de rendas, sejam formais ou informais”
(FRANCISCO PAULO, 2016 - UNIVERSIDADE CATÓLICA, INFORMAÇÃO VERBAL).
O proprietário também pode ser aquele que um dia foi um motorista, mas agora, passando
o tempo de 2 a 3 anos (como é das práxis das combinações “contratuais” deste sistema) e tendo
cuidado bem da viatura, agora tornou-se o seu próprio dono. Pois este é, o modus operandis
contratual entre o proprietário e o motorista: “|...| yá cota, eu só quero bumbar bwé |trabalhar
muito| pra também chegar a minha vez|...| meu sonho é também no final, ser dono do meu
próprio carro, do meu próprio negócio” (Informação verbal, 2016).
Então, o proprietário pode ser um agente que tem ligações, facilidades, poderes no sistema
governativo (para facilitar o processo aduaneiro, tanto de importação das viaturas,
licenciamento, liberá-las quando presas pela polícia por alguma irregularidade, etc.); ou pode
ser um “empresário” que explora a atividade a partir de um grande monopólio, um pai de família
que conseguiu uma oportunidade de ter uma segunda fonte de renda e que pode administrar
uma ou algumas unidades, ou o motorista que depois de algum tempo, passou a ser dono de si
mesmo.
b) O cobrador - é o auxiliador do motorista. Sua missão principal é organizar as viagens,
cobrar o dinheiro e ajeitar os passageiros para que o carro leve o maior número possível de
pessoas, entre outras tarefas inerentes a atividade. Por este, veem as expressões: “Mamã,
emagrece só um pouco...” - diz ele a uma cliente. “Meu papoite, aguenta um coche aí na
baúca69”. Ele é o auxiliador direto do motorista, mas não há vínculo contratual. Existem apenas
“acordos” verbais.
c) O lotador - é uma personagem um tanto nova neste cenário. Não foram nomeados por
ninguém, nem tão pouco convidados pelos candongueiros. É um grupo de atores que também
tenta - na cadeia “alimentar” do impacto desta atividade, usufruir e sobreviver por meio deste
serviço. Eles ficam rodeando pelos pontos de paragens e desempenham quase que a mesma
função do cobrador, com a diferença de que este não anda na viatura. Sua missão é de: chamar,
anunciar o destino e angariar a clientela para a viatura. Competindo assim com o cobrador.
Apesar destes novos atores, realizarem esta tarefa sem o consentimento do motorista e cobrador

69

A baúca é uma pequena base de apoio existente na primeira fileira do veículo, onde os passageiros colocam os
pés ou as mercadorias. Usada muitas vezes para acomodar passageiros quando o taxi está superlotado.
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e pedem como pagamento, por exemplo, 150 Kwz por cada candongueiro preenchido (o valor
de uma passagem). “Vamos minha prima, último lugar... mais um lugar só|...|”. Estes
indivíduos têm sido a causa de uma grande discussão na atividade dos taxis-candongueiros.
Quando por exemplo, o motorista ou cobrador, recusa-se a pagar, eles vandalizam a viatura e
muitas vezes cometem crimes maiores.
Quando olhamos para este quadro, a primeira reação é quase que invariavelmente pensar
como eliminar este fenômeno relacionado aos lotadores. Mas esta abordagem é para
compreendermos toda a conjuntura, externalidades e cadeias a que os candongueiros estão
envolvidos. E com tal entendimento, construir novos raciocínios não apenas de inclusão
conceitual, mas de como, tal fenômeno pode ser pensado sobre outras lógicas mais positivas
para este cenário socioespacial. Talvez, se se explorar, dentro das vastas opções tecnológicas e
encontrar soluções rápidas e eficientes para eliminação destes agentes. Mas o maior desafio
ainda está; em como incluir dentro de uma abordagem hibrida, tais agentes. Uma vez que, a
abordagem unilateral top-down parece ser incapaz, ou estar determinada em reproduzir as
lógicas excludentes.
Enfim, estes são os principais atores interligados por uma viatura azul e branca que
desempenham o papel fundamental na conformação das relações sociais e de trabalho. Um
trabalho com características difusas, hibridas e complexas. Mas não participam nesta atividade
apenas os atores listados; mas uma rede de atores que forma uma cadeia de interconexões
estruturais.

Só em Luanda temos qualquer coisa como 90 mil jovens ligados diretamente à
atividade de táxis candongueiros – sobretudo se pensarmos nos motoristas, lotadores,
cobradores, mecânicos, lavadores de carros. Estas pessoas têm filhos, estão inseridas
em agregados familiares extensos, são casadas, têm casa de renda para pagar
(GOMES, 2017).

Assim, cada um destes atores está ligado a uma cadeia de inter-relações sociais própria,
que por sua vez, se interligam com a cadeia maior em um plano macro. Isso garante a segurança,
a sobrevivência, o crescimento e a perpetuação do sistema.
Como apresentado por Lopes (2011), e verificado in lócus, percebeu-se que existe uma
série de atores que ganha com o esquema de organização do sistema dos candongueiros,
nomeadamente: importadores de veículos e peças, agentes de instituições financeiras,
proprietários, e técnicos de oficinas mecânicas, proprietários de galpões que atualmente alugam
para estacionamento das viaturas, responsáveis e agentes policiais, agentes com influência
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política e a própria sociedade que a principal refém do sistema. Os (DIAGRAMAS 2, 3, e 4),
demostram como se dá estas relações nas diferentes escalas.

DIAGRAMA 2 | Cadeia social dos proprietários.

Membro
da direção
da ATL
(cunhado)

Funcionário
da DNVT
(Prima)

Mecânico
(irmão)

Proprietário
(policia)

Importador
de viaturas
(cunhado)

Motorista
(sobrinho do
visinho)

Policia
trânsito
(colegas)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). Adaptado de Lopes (2011).

Como referiu uma das autoridades do poder público: “por trás desta atividade tem várias
esferas que vão criando lobbys. Você pode chegar com um projeto ou uma ideia de acabar com
o sistema de transporte informal, simplesmente engavetam o seu processo. Eles têm poder”
(INFORMAÇÃO VERBAL, MAIO DE 2016). E neste caso, já não se trata apenas de um
sistema de transporte, mas de uma organização bem esquematizada que muda as lógicas das
relações de trabalho e das políticas de planejamento urbano e regional.
Ao analisarmos estas relações, pode-se reafirmar que; não existe uma desordem no
sistema de transporte urbano metropolitano nos termos como é muitas vezes colocado. Existe
sim, uma outra ordem que emana das próprias lógicas constituídas pelos interesses de todos
aqueles envolvidos com a exploração do território e a produção e conformação do espaço
urbano. Não existe falta de planejamento. Existe sim, uma proposital “letargia” cúmplice
institucional. Mas uma “letargia” conveniente que a muitos interessa tal como colocado por um
agente policial na altura da pesquisa de campo: “não preciso ser especialista para saber que está
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tudo ao deus dará” |...| só pra você ter ideia, o próprio número de taxis ilegais são de longe bem
maiores que os legais”. Mas não está entregue a um “deus dará”. O que é preciso, é apenas
aclarar estas complexidades e entender como elas podem fazer parte da sociedade, de uma
forma menos deletéria e subterrânea.
Estas relações demonstram o que Goodfellow (2017), apresentou em relação as
associações informais de transporte, com as trajetórias políticas na África quando afirma:

Em toda a África, a organização dos serviços de transporte é igualmente política e
igualmente reveladora, quando vista a longo prazo. Muitos países africanos
experimentaram o desinvestimento nos transportes públicos, juntamente com a
desregulamentação generalizada a partir dos anos 80, alimentando o crescimento de
serviços informais na forma de minitáxis, |...| e moto táxis. No entanto, sob a aparente
similaridade das formas de transporte urbano em todo o continente encontram-se
diferenças significativas na organização, que ecoam tendências políticas mais amplas,
além de terem impactos importantes sobre o funcionamento das cidades
(TRADUZIDO DO TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS).

DIAGRAMA 3 | Cadeia social dos motoristas.

Proprietário
(amigo do
pai)

Cobrador
(sobrinho)

Mecânico
(primo)

Motorista

Militar logítica
FAA
(visinho)

Eletricista auto
(visinho)

Comerciante
de peças
(visinho)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). Adaptado de Lopes (2011).

Para compreender estes diagramas, é preciso não se perder na narrativa que evidencia
como se produziu o modus vivendis e operandis de Luanda; quais os atores e fatores que
estiveram nesta base; quais os agentes que se constituíram como principais em alguns topos de
organizações sociais. É por esta razão que temos militares, policiais etc., por representarem
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também agentes de influência em um certo meio e período. Principalmente no período das
“ordens superiores” (OLIVEIRA, 2015).
A organização dos serviços de transporte é tão política, que periodicamente as operações
engendradas pela polícia com o fim de inibir os agentes ilegais infiltrados no sistema, se esvaíra
rapidamente sem nenhum resultado concreto. Prende-se muitos táxis, cobra-se muitas multas,
mas finalmente estes acabam saindo e voltando ao mercado. E voltam, porque alguém tem que
assegurar o transporte da população, inclusive do policial. Mas não apenas isso: voltam, porque
estes operam dentro de certas conexões. E quando não, apenas recorrem ao velho sistema da
corrupção, pagando os agentes da lei como apresenta o presidente da associação dos taxistascandongueiros: “Hoje o taxista é interpelado pela polícia e já nem desce do carro porque não
respeita o agente. Manda o cobrador descer porque sabe que o problema se resolve com Kwz
500 ou 1000 Isto só vai acabar com diálogo. Até porque é paradoxal tentar resolver os
problemas dos taxistas sem a participação dos taxistas” (GOMES, 2017).
Mas quando estes são presos sem liberação, então é possível que dependendo do número,
se instale uma solidariedade generalizada por parte da sociedade que sente os efeitos, ou a falta
dos seus azuis e brancos para os transportar a seus destinos. E com isso, os homólogos daqueles
candongueiros presos envolvem-se em manifestações e greves que paralisa a cidade. Porque é
deles que a cidade depende, para ser cidade.
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DIAGRAMA 4 | Cadeia social dos cobradores.
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Proprietário
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Mecânico
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(visinho)
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). Adaptado de Lopes (2011).

Não existem políticas públicas efetivas para se lidar com esta situação, porque de acordo
com Goodfellow (2017), a desregulamentação, o desinvestimento no setor dos transportes que
estimula o crescimento informal, revela um cenário político/governamental muito mais sombrio
das estratégias de governação nos países africanos. Este cenário é revelado pela existência de
uma série de regras burocráticas que inibe e dificulta os ilegais de se tornarem legais. Mas não
porque estes não queiram, mas porque nos parece, importa que a invisibilidade se perpetue. Ou
seja: todo este “descontrolo” é ou foi conveniente, até chegar a “nova ordem” - a ordem global
da “metrópole moderna e potência regional” (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015).
Quando colocada a questão a respeito de sua vontade de trabalhar ou não, completamente
legalizados, 83.3 por cento dos taxistas (operadores do candongueiro - viatura), entrevistados
disseram estar dispostos a trabalhar legalizados. Dos quais, 75 por cento prefere trabalhar com
outras regras e apenas 27,3 por cento prefere trabalhar dentro das regras atuais (FIGURA, 65,
66, 67).
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FIGURA 65 | Disposição em trabalhar formalizados.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo.

FIGURA 66 | Mesmas regras.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo

FIGURA 67 | Regras diferentes.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo.
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A pergunta que permanece é: porque então, um processo de legalização mais abrangente
não acontece? Os próprios taxistas são ágeis em responder e dizem que tal situação “interessa
ao governo que é cúmplice |...| basta você ver que até hoje não temos nem paragens prédefinidas, cada um define a sua própria rota, há vezes que até alguns taxistas cobram preços ao
seu belo prazer |...|. E as autoridades fingem que não veem” (INFORMAÇÃO VERBAL, 2018).
A maneira como acontecem as conexões e as relações entre o espaço da categoria
informal com o espaço da esfera formal, nos dão uma visão política, econômica e socioespacial,
que nos ajuda a compreender, não apenas como os candongueiros se estabelecem em elementos
predominantes de grande impacto na estruturação urbano/metropolitana, mas também; a
refletir, em como esta racionalidade de construções de categorias espaciais, pode motivar e
reorientar a abordagem sobre o papel dos transportes informais no desenvolvimento e
reorganização urbana.
Por outro lado, a discussão aqui apresentada, evidencia a existência de um sistema híbrido
em várias instancias de organização do território e da vida urbana, além do próprio sistema de
circulação. Ou seja, para nós; é a abordagem da hibridação promovida por meio dos
candongueiros, o ponto principal a ser discutido na questão da reestruturação metropolitana. E
não somente, os próprios candongueiros em si; uma vez que estes, enquanto infraestrutura
social e urbana, não se explicam por si só.
4.2.4 Impacto político/econômico e representação sociocultural.

Quanto ao impacto político propriamente dito que corrobora para a força estruturante dos
candongueiros, é exercido de duas formas:
a) De um modo legal por meio das associações representativas e as staffs.
b) De um modo “subterrâneo” por conexões obscuras.
Quanto ao modo legal por meio das associações de candongueiros:
a) É realizada por duas associações legalmente estabelecidas. (1) A Associação de
taxistas/candongueiros de Luanda (ATL) organizada nos meados da década de 1990; (2) a Nova
Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) criada em 2014 e (3) as staffs (grupos de motoristas
e cobradores).
Abre-se aqui um parêntesis, para chamar atenção a uma questão terminológica que
embora já tenha sido explicada nos capítulos anteriores, pode ainda causar alguma confusão na
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compreensão. De recordar que; ao longo deste capítulo, temos usado com frequência o termo
taxis/candongueiro (de modo conjugado), pois em Luanda, embora seja conhecido e
regularmente chamado de candongueiros, os próprios agentes do setor, preferem ser chamados
de taxistas e repudiam o termo candongueiros por sua “conotação pejorativa” segundo a
etimologia da palavra. Nesta pesquisa, decidimos rebuscar e ressignificar a expressão
candongueiro, dada a força representativa que ela possui para a discussão. Assim, quando for o
caso, usaremos sempre uma palavra conjugada (taxis/candongueiros). Principalmente porque
as associações se chamam associação de taxistas e não de candongueiros. Mas esta questão já
foi discutida no capítulo I (fecha parêntesis).
1. Associação dos Taxistas de Luanda (ATL), foi a primeira organização do gênero a
existir (1990). Pelas características desta categoria (exercida por jovens maioritariamente mais
desfavorecidos, mas com fortes conexões comunitárias e capacidade organizativa), a ATL foi
cooptada a agir mais como um braço do governo/partido para o controle destes operadores e
pouco lutava verdadeiramente pelos interesses destes agentes tal como coloca Geraldo Wanga
(dissidente desta associação e presidente/fundador da segunda associação - ANATA): “A outra
associação, na minha visão particular, está totalmente partidarizada. O presidente exibe cores
partidárias dentro da organização e considera que somos revús”70 (GOMES, 2017). De acordo
com o canal de notícias Angonoticias (2012), esta organização mantinha um controle de cerca
de 4000 associados em 2012. Pareceu-nos que o papel da ATL em prol da categoria, está mais
ligado às negociações diversas com o governo - principalmente quanto a questões de fixação
de preços, do que propriamente a parceria na criação de estratégias para melhorias: “Éramos
membros da Associação de Taxistas de Luanda (ATL) e sentíamos a falta de propostas… O
presidente nem conhece os taxistas” (GOMES, 2017).
2. Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) - criada em 2014 por um grupo de
amigos, taxistas/candongueiros, que faziam parte da ATL, mas que se sentiam órfãos por falta
de comprometimento da organização com a categoria (GERALDO WANGA apud GOMES,
2017). Legalizada desde 2016, contava com 18 mil associados neste período e desenvolve uma
Revús é uma expressão que equivale a “revolucionários ou rebeldes” e remete a um grupo de jovens que haviam
sido condenados à prisão em um histórico e muito repercutido caso político de Angola, em que se condenaram 15
+2 ativistas por serem acusados de prepararem um golpe de Estado contra o então governo do MPLA liderado
pelo Ex-Presidente José Eduardo dos Santos. Ver DW, 2016: “Processo contra os 15+2 ativistas em Angola” em:
https://www.dw.com/pt-002/processo-contra-os-15mais2-ativistas-em-angola-revus-liberdadeja/a-18861750.
Acesso: 30/01/2019. Ver também: Club-K, 2015: “Os chamados “revus” e os seus financiadores - José Ribeiro”
Em: https://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21473:os-chamados-revus-e-os-seusfinanciadores-jose-ribeiro&catid=17&lang=pt&Itemid=1067. Acesso: 29/01/2019.
70
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gama de atividades cívicas e políticas no cenário dos transportes de Luanda. Tem forte presença
política e social. Possuem uma página no facebook bem alimentada de conteúdo e com grande
participação dos seus associados e amigos. Têm um alto nível de organização e principalmente
de argumentação, negociação e visão para o desenvolvimento não apenas da atividade, mas
também para melhor organização da cidade.
A ANATA, por meio de seu presidente, tem vindo a fazer uma série de propostas e
protestos junto do Estado tais como:
 Reconhecimento profissional da categoria e seus agentes, com direitos sociais.
 A criação de políticas públicas para lidar com o desamparo dos mais de 90 mil jovens
envolvidos diretamente com esta atividade.
 Melhorar as condições de trabalho e de estratégias de contratação por meio das
associações de modos a se evitar a precariedade e exploração dos motoristas e cobradores.
 A instalação de pontos de paragens para evitar as paragens anárquicas e evitar os
congestionamentos nas vias - uma medida que o Estado parece sensível em acatar por meio de
várias promessas.
 A criação de uma estrutura jurídica e normas de procedimentos de fiscalização.
 Propõem ainda uma estratégia de circulação entre os modos formais e os informais,
sugerindo que os ônibus formais de grande porte devam servir áreas mais distantes ou
periféricas (GOMES, 2017).
Ao observarmos a página de facebook da ANATA - Associação Nova Aliança dos
Taxistas de Angola (2018), pode-se observar, não apenas uma série de atividades desenvolvidas
por esta organização, mas também uma grande presença e cobertura pela mídia e credibilidade
por parte das autoridades, com os quais parece possuir certo grau de acessibilidade (FIGURA
68).
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FIGURA 68 | Associação dos taxistas/candongueiros ANATA e suas atividades.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

Os

próprios

associados

reconhecem

a

importância

das

associações

de

taxistas/candongueiros em vários aspectos: ensino e conscientização (27,8%); negociar com o
governo (38,9%); atividades comunitárias (22,2%); Organização da categoria (11,1%). Mesmos
aqueles que delas não fazem parte também reconhecem tal importância (FIGURA 69).

FIGURA 69 | Importância das Associações dos taxistas/candongueiros em Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo.
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Nem todos os taxistas/candongueiros pertencem às associações ATL ou ANATA. Mas
de acordo com o inquérito aplicado em campo, verificou-se que a maioria dos entrevistados
fazia parte de uma das associações: quase 70% dos entrevistados afirmou fazer parte de uma
associação e 30,8% afirmou não fazer parte de qualquer associação (FIGURA 70).

FIGURA 70 | Importância das Associações dos taxistas/candongueiros em Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo.

3. As Staffs - As Staffs são grupos de interajuda informais composto por motoristas e
cobradores; e mais recentemente, alguns lotadores começaram a fazer parte deste grupo. Estas
comunidades constroem suas identidades e representação social por meio de várias atividades
que realizam em vários pontos da cidade (atividades culturais diversas), mas principalmente é
uma forma de representação social deste grupo que busca o seu próprio reconhecimento de
alguma maneira.
Embora muitas vezes visto como “grupos de marginais”, pelo fato de alguns deles
envolverem-se com atividade que configuram o crime ou a perturbação da ordem pública, sua
essência está na proteção e ajuda mútua de diferentes naturezas (desde as questões e
dificuldades na realização da atividade, às questões familiares ou pessoais). São principalmente
identificadas pelos nomes inusitados escritos no vidro trazeiro das viaturas. Estes nomes,
geralmente comunicam uma mensagem identitária, que emerge de uma aspiração, desabafo
social, etc. (LOPES, 2011). As staffs podem ser constituídas por um grupo de quatro viaturas,
ou quarenta. Segundo Lopes (2011), a Staff Racing, uma das maiores e mais famosas de então,
já chegou a atingir 150 membros.
Quanto a participação dos candongueiros nas Staffs obteve-se os seguintes resultados
segundo o inquérito de pesquisa em campo: 61,5% dos entrevistados afirmaram fazerem parte
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de alguma Staff e 38,5% afirmaram não fazerem parte de qualquer Staff. Dos que participam,
44,4% afirmaram que as Staffs são importantes porque oferecem proteção, para 44,4%:
interajuda e para 11,1% ambas (FIGURA 71).

FIGURA 71 | Importância e pertencimento dos taxistas/candongueiros nas Staffs.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). A partir dos inquéritos realizados em campo.

Segundo Lopes (2011), além da interajuda, as Staffs também representam a territorização
do espaço. Uma vez que, muitos destes grupos são constituídos por indivíduos de um mesmo
bairro ou região. Isto é interessante e pode ser tomado como um ponto positivo no caso de uma
reorganização da atividade dos candongueiros. Pode-se por exemplo, reorientar a atividade e a
cobertura da malha viária, com base na regionalização dos candongueiros. Evitando percorrer
longas distancias e as concorrências anárquicas. Também poderia equilibrar a frequência do
transporte no bairro ou município.
De toda forma, tanto as associações, quanto as staffs, representam uma oportunidade, não
apenas de estudar e compreender as dinâmicas que costuram o habitus de seus modus
operandis, mas um caminho pelo qual se pode encontrar novas leituras para a construção da
abordagem do planejamento híbrido formal, elaborado, neste caso, por uma combinação entre
as políticas de planejamento de Estado e a participação efetiva das idiossincrasias. Tendo em
vista que; estes atores, exercem uma influência determinante sobre o sistema de circulação e
transportes dentro de suas relações e níveis escalares. E quando incluídos, em uma abordagem
que, clarifica e normatiza os diferentes papeis, sem ignorar os conflitos pela disputa do espaço,
podem originar outras ordens espaciais que reflete o princípio do planejamento botton up.
b) Quanto ao modo subterrâneo assinalam-se aquelas práticas que envolve nesta atividade
diversos atores que não fazem parte de nenhum dos grupos analisados, nem do sistema
semiformal, mas que mantém alguma relação de controle e influência por meio de conexões
informais ou mesmo obscuras.
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Além dos impactos políticos, socio comunitários, e econômicos, onde verificou-se uma
cadeia de beneficiários em vários níveis distintos. E, verificou-se que entre 2016 e 2018 os
candongueiros perfaziam uma média de cerca de 15.000.00 Kwanza/dia (cerca de USD 90,60 BRL 307,36/dia no cálculo de conversão de 2016), ou 18 mil kwzs dependendo do tipo da
viatura e das horas de trabalho, quando o custo da viagem por pessoa neste período é de 150.00
kzs. Porém, um dos impactos mais importantes dos candongueiros e seus respetivos grupos e
associações na estruturação do espaço metropolitano de Luanda, não está apenas ligado com os
fatores visíveis apontados, mas com aqueles subjetivos, movidos por seus habitus socioculturais
que influenciam a lógica da mobilidade urbana.
Assim também, esta compreensão, nos ajuda a reafirmar, que a restauração urbana e a
discussão do desenvolvimento metropolitano de realidades como periféricas como Luanda, não
está apenas nas implementações de estratégias de projetos urbanos ou de engenharia, propostos
pelos planos maravilhosos (WATSON, 2014), mas em determinar como a vida urbana se
costura no espaço. E é desta forma - a combinação deste esforço de entendimento, com a
implementação de um planejamento acompanhado de políticas públicas eficientes, que pode
trazer novas possibilidades urbanas. Tanto os candongueiros das associações, as Staffs e até
mesmo aqueles que não estão inseridos em nenhum destes grupos; constroem e apresentam uma
identidade simbólica coletiva, compartilhada pela sociedade como uma importante síntese das
representações sociais.
A capacidade e incidência de condições morfológicas nesta atividade criam e reproduzem
identidades representativas que refletem um protagonismo espacial, comunitário, econômico, e
social,

com

implicações

político/administrativas,

infra

estruturais,

ambientais

e

comportamentais. Tais implicações representam uma lógica, inserida em uma ordem própria,
que depois de entendida, deve encontrar-se com a ordem e racionalidades da formalidade para
gerar um novo paradigma de apropriação e uso do solo, que valoriza as identidades e as
potencialidades da sua infraestrutura social.
O entendimento da representação social dos candongueiros como sujeitos intrínsecos ao
espaço urbano está, além da compreensão teórica e metodológica, envolvido pelos princípios
empíricos por meio do conhecimento da realidade, da vivência, das experiências práticas e dos
sentimentos do lugar. Compreensão que deve levar em consideração ou a observação ou a
experiência quotidiana das relações socioespaciais com os diferentes atores envolvidos na
produção material e subjetiva do espaço. Segundo Moscovici (2009), entende-se, que a
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produção de conhecimentos plurais constitui e reforça a identidade dos grupos; influi em suas
práticas e reconstitui seu pensamento, ocasionando processos de mudança espacial levemente
autônomos do sistema. Este é, o ponto fundamental para a releitura do espaço, que sustenta o
paradigma do planejamento híbrido.
Pois, se por um lado, as fontes sustentadoras da pesquisa empírica estão relacionadas
com as conversas informais mantidas com atores engajados com as atividades sociais diversas;
por outro lado também, compreende-se que os agentes constroem a realidade social. E não
poucas vezes, sob “[...] relações de ideias e conflitos a respeito de suas visões construídas a
partir de um certo ponto de vista que cada ator ocupa no espaço partilhado” (BOURDIEU,
1989, p. 8). É por este motivo, que se verifica nos discursos produzidos sob a óptica individual
ou coletiva, sentimentos que estão atrelados à assimilação ou não, da ideia de ordem e desordem
muito debatidos neste trabalho e que doravante, passa-se a oferecer uma outra perspectiva para
estas categorizações: o espaço híbrido.
Em Luanda, tanto o espaço físico, quanto a infraestrutura social dos candongueiros quanto
a própria sociedade, coexistem. E constroem em meio a um conjunto de relações mais ou menos
complexas, a identidade cultural da cidade. Assim, pode-se afirmar que a paisagem de Luanda
ora promiscuída em sua arquitetura e em seu urbanismo descontínuo, ora difusa na sua
espacialização e ordem, da qual a única continuidade vem dos candongueiros; é reproduzida
pela disputa espacial, mas que se completa em seus próprios conflitos, á medida que deste
emerge uma nova racionalidade, uma outra ordem, uma outra lógica de produzir a cidade e
reestruturar não apenas o pensamento, mas o próprio espaço urbano/metropolitano. Do ponto
de vista físico e social, esmaecendo, ao longo do tempo, as diferenças que constroem a dialética
dualista do espaço metropolitano.

4.3 Planejamento híbrido e reestruturação do espaço metropolitano.

Este ponto tem por objetivo apresentar a estrutura do conceito teórico da hibridação que
foi sendo construindo teórico/metodologicamente ao longo das aproximações apresentadas nos
pontos e capítulos anteriores. Com o estudo dos transportes informais candongueiros, entendeuse que, existe uma predominância da informalidade que não se limita ao sistema dos transportes,
mas na maioria dos serviços e atividades socioeconômicas que conforma o modus vivendis
urbano de Luanda, bem como o modus operandis da produção socioespacial.
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No entanto, apesar da predominância desta informalidade, são os candongueiros que
desenham o espaço urbano/metropolitano e engendram, por meio de suas múltiplas funções
socio estruturais, um sistema híbrido informal, que configura a identidade da paisagem, das
relações sociais e um “terceiro espaço” que é o ponto de confluência que impulsiona as
dinâmicas quotidianas desta metrópole.
Esta conformação híbrida, se constitui então, para nós, na abordagem que costura a ideia
- força central para o planejamento e a reestruturação metropolitana. Uma ideia baseada na
combinação entre os modos de transportes informais, candongueiros, com os modos formais
existentes, e até mesmo aqueles em vias de implementação no quadro do plano metropolitano
(INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015).
Os resultados desta pesquisa nos levam a considerar o conceito de planejamento híbrido
que vem se desenvolvendo ao longo da discussão, um vetor de inclusão nos mais variados níveis
e escalas espaciais, e um instrumento de compreensão dos processos de apropriação do espaço
e das complexas relações que impulsionam as transformações urbanas e os modos de vida.
Assim, a hibridação com base na combinação entre os sistemas de transporte passa a ser um
fator de contribuição para a compreensão e reestruturação socioespacial das metrópoles
periféricas do Sul Global, na medida que é entendida além da sua atividade comum de
transporte, ou apenas como uma atividade económica de sobrevivência.
Ou seja, o planejamento híbrido se apresenta como um vetor de desenvolvimento urbano
para Luanda e as realidades periféricas que compartilham similitudes, à medida que este,
valoriza as questões subjetivas tal como o habitus sociocultural inerente ao modus vivendis. E
inclui, por outro lado, as variantes socioeconômicas, captura das externalidades geradas pelas
idiossincrasias implícitas nestas combinações, e se constitui como a extensão viva do próprio
espaço. Desta forma, ao se considerar estes aspectos num diálogo com as políticas de
planejamento formal, está-se; não apenas aceitando a identidade própria resultante de um
mosaico multe escalar das forças, elementos e categorias socioespaciais, mas constrói-se uma
ordem urbana inclusiva e sustentável, nos mais variados níveis.
De acordo com o contexto geral de Luanda, as discussões produzidas e analises
elaboradas, considera-se que o papel múltiplo e dominante que os candongueiros
desempenham, permite estudar e compreender, vários aspectos relacionados com: o uso e a
ocupação do solo; as tendências de expansão urbana futura; os padrões comportamentais e
estruturantes dos diferentes atores desta arena, bem como as vertentes socioeconômicas e
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governativas. Todos estes aspectos e atividades estão atreladas a um sistema comum de
transporte e aos aspectos urbanos e sociais relacionados tal como descritos anteriormente.
Sejam eles físicos, ou subjetivos, mas que constroem a verdadeira infraestrutura
urbano/metropolitana.
Como resultado da análise da atividade dos candongueiros importa sublinhar que o
espaço intermediário / cinzento, entre o formal e o informal, dá azos para as incompreensões
influenciadas pela prisão da visão dualista que tenta fazer distinção entre o espaço formal e
informal. Narrativa que, como vimos, tanto no caso de Luanda quanto para grande parte das
metrópoles periféricas do Sul Global, não se sustentam, uma vez que, nestes contextos, as
lógicas da informalidade se entrelaçam com as logicas da formalidade esmaecendo as
diferenças entre os dois sistemas.
Assim, dentro desta argumentação apresentam-se para este último ponto do capítulo, as
seguintes postulações:
1. A hibridação - enquanto conceito teórico metodológico é o fator e ponto de partida
fundamental para se abordar o planejamento e a reestruturação metropolitana de Luanda e das
metrópoles periféricas que partilham desta realidade, desde que; observando suas
peculiaridades. Esta abordagem, ainda que tenha os sistemas de transporte como base, não se
limita a infraestrutura física, mas nas próprias características socioespaciais endógenas e nas
decorrências das externalidades que se apresentam como oportunidades de fortalecimento e
(re)estruturação do sistema metropolitano de um modo mais equilibrado.
2. Com base nos estudos e análises do sistema de transportes informais candongueiros,
entende-se que; em grande parte dos países periféricos do Sul Global, nem tudo é
completamente formal ou completamente informal. E nem é justo, abordar estes espaços sobre
o discurso da “ordem/desordem” tal como muito discutido neste trabalho. Insiste-se, que é
fundamental compreender a racionalidade que configura estes espaços; que não está somente
na informalidade ou na formalidade. Não está sustentada na desordem, mas em uma outra
ordem: uma ordem que emerge dos modos, elementos/sujeitos estruturados pelos processos
históricos de urbanização e as lógicas de exploração e administração do território.
3. Quando compreendidas as lógicas e padrões informais e a racionalidade da
formalidade dentro do argumento da hibridação aqui produzido, faz-se emergir também uma
maneira de; á médio - longo prazo, formalizar a informalidade. Uma vez que, ao hibridizar os
dois sistemas ou modos, dentro de uma compreensão e planejamento acompanhado de políticas
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públicas de Estado coerentes, a dualidade mencionada anteriormente se dilui. E daqui advém
uma terceira categoria; um espaço que não se sustenta pela lógica colonial ou da imposição
forçada pelos anseios da modernidade arcaica engendrada por uma racionalidade copista e
excludente. Mas pela participação mais ou menos nivelada, dos sujeitos e fatores endógenos
intrínsecos às relações socioespaciais e a produção da região metropolitana.
É por esta ótica, que a presente narrativa propõe reposicionar o debate da estruturação
do espaço das metrópoles contemporâneas das realidades periféricas do Sul Global, ao mesmo
tempo que se questionam os aspectos que determinam as estratégias de planejamento do
pensamento hegemônico global, baseado em discursos e ações que não coadunam com as
próprias realidades endógenas.
Apresentam-se a seguir, alguns aspectos que reforçam as bases do conceito híbrido
construído a partir da combinação dos sistemas de transportes:
a) Nas realidades periféricas como Luanda, nem tudo o que é formal é bom ou positivo
para o desenvolvimento urbano e nem sempre as disposições legais que visam respaldar ou
reposicionar as atividades, serviços e ações consideradas formais, convergem para o bem-estar
social e o desenvolvimento equânime e sustentável (ORRE, 2012; THOMPSON, 1998). E não
poucas vezes, estas disposições legais, se constituem mais em instrumentos de segregação e
exclusão, do que instrumentos de reestruturação e desenvolvimento (MARICATO, 1995;
SOTO, 1987; VILLAÇA, 2012).
b) Por outro lado, nem tudo o que é informal é bom ou positivo. A informalidade revela
a racionalidade primitiva a que os países subdesenvolvidos se encontram e aprofunda a
invisibilidade que permite a exploração precária das populações mais vulneráveis (DAVIS,
2006; SANTOS, 2000; HARVEY, 2006; ANTUNES; DRUCK 2015; AMARAL, 2005). No
caso dos candongueiros, apesar das suas vantagens, esta informalidade gera diversos
constrangimentos tanto no sistema de mobilidade, bem como na estrutura social, econômica e
governativa da cidade. O que leva esta atividade a uma categorização de sistema desorganizado
e desorganizador da estrutura socioespacial (GOMES, 2017).
c) A incompreensão dos transportes informais é uma das razões por que os espaços
urbano/metropolitanos dos países periféricos continuam reproduzindo sistemas precários
informais e inflacionais, ocasionando soluções importadas de modelos que pouco têm a ver com
suas realidades endógenas. Os transportes informais já existem há algum tempo. No entanto,
ainda há muito o que aprender com este sistema (LOPES, 2011; CERVERO, 2000).
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d) Em Luanda, o transporte informal fornece mais do que transporte; ele fornece uma
variedade de outros serviços sociais que constroem uma verdadeira infraestrutura comunitária
socioeconômica e espacial. Além disso, é um transporte paralelo bem organizado dentro dos
seus próprios níveis escalares e possui uma grande força política e econômica, capaz de “forçar”
diálogos e negociações com o Estado (LOPES, 2011; GOMES, 2017).
Desta forma, tem-se que, o conceito teórico/metodológico de planejamento hibrido se
escora em fatores e processos capazes de promover o melhor desempenho das políticas de
ordenamento do território e desenvolvimento metropolitano tais como: a governação do Estado,
a definição de políticas de gestão público/administrativa metropolitanas, o acesso à informação,
o melhor uso e distribuição de recursos e os impulsionadores econômicos. Mas sobretudo e
notoriamente; a participação social como elemento chave para garantir a combinação das duas
lógicas de apropriação e produção do espaço da mobilidade na metrópole, como um modelo
híbrido.
A ênfase da abordagem do planejamento híbrido está em fornecer subsídios
teórico/metodológicos que contribuem para a compreensão das transformações urbanas que
ocorrem nos nodes urbanos formados por ocasião da hibridação dos transportes. Considera-se
que o planejamento e a compreensão da conjuntura de processos que interferem na formação
destes espaços, assim como das áreas da cidade em expansão, contribuem para a prevenção da
reprodução de componentes marginais-submissos a cidade formal. Ou seja: entender a essência
das articulações e relações que formam e estruturam estes nodes urbanos que formam (ou
formarão) a região metropolitana, é fundamental para redirecionar as políticas de planejamento
regional, o uso do solo e o desenvolvimento urbano equilibrado (FIGURA 72).
Observa-se nesta figura, uma evolução/formação dos pontos nodais relacionados com as
intersecções do sistema de circulação que, no caso de Luanda acontecem “espontaneamente”
como resultado do encontro entre as lógicas e forças informais com as estruturas formais. Estes
nodes, porém, podem constituir-se em centralidades planejadas a partir desta lógica de
intersecções hibridas. Mas prevenindo, no entanto, as externalidades negativas inerentes,
enquanto se aproveitam e maximizam aquelas positivas.
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FIGURA 72 | Evolução dos nodes espaciais de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).

O conceito híbrido é essencialmente um entendimento que privilegia a abordagem de
baixo para cima e busca influenciar os processos de tomada de decisão do governo. A grande
questão, porém, está em identificar como estas estruturas políticas/sociais e económicas podem
se articular dentro de uma lógica que torne a abordagem efetiva. Uma vez que a cidade por si
só é uma arena de disputas entre várias forças e atores.
Este conceito apresenta-se como uma oportunidade para o impulsionamento da criação
de políticas públicas baseados no princípio da inclusão. Principalmente daqueles sem voz ativa
e participativa, mas que desempenham um papel fundamental na vida urbana e impactam não
apenas os modos de vida, mas na maneira como as próprias políticas de planejamento podem
ou não se efetivar no território. Geralmente, estes grupos estão associados à informalidade ou a
uma forma de trabalho precário tais como: associados, grupos constituídos marginalizados, tal
como os próprios candongueiros na sua generalidade. O planejamento híbrido deve considerar
não apenas os locais onde estes atores vivem, sua relação com o território, mas também; seus
espaços de circulação que para este caso são a sua arena de disputas.
Assim, pode-se explicar a hibridação, a partir da conjuntura social e física. Quanto a
física, o olhar foca sobre os corredores de transporte e as intersecções que formam os nodes
espaciais. Neste caso, os corredores de transporte (rotas viárias) e os nodes espaciais se
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transformam em um sistema único, de qualidades próprias tanto na “cidade formal”, como na
cidade informal.
Segundo as demonstrações nos pontos anteriores tem-se que os nodes de maior
intensidade e de conexões intermodais, geralmente se constituem em centros de diversas
atividades: comerciais, culturais, de trabalho/serviços, lazer e outras atividades relacionadas.
Ou seja; se tornam pontos de referência urbana dentro da metrópole. Estes nodes, representam
os principais e verdadeiros epicentros de centralidades que estruturam a cidade e que devem
redirecionar as políticas públicas de modo a focar no aproveitamento da vitalidade e diversidade
destes espaços.
De outro lado, os nodes menores se apresentam como embriões de centralidades
emergentes, onde visiona-se as futuras integrações espaciais, tendo em vista o contínuo
crescimento populacional, a expansão da malha urbana, bem como a continuidade das
ocorrências informais que se expandem pelo território metropolitano.
Neste caso, a eficiência do sistema metropolitano dependerá da maneira de combinar o
sistema de transporte formal com o sistema informal e capturar as externalidades resultantes
deste arranjo, de formas a reinterpretá-las, reinventá-las e devolve-las ao espaço com outras
lógicas menos precárias que visem o desenvolvimento de um espaço urbano mais sustentável,
democrático e equalizado.
Uma das características que marca o sistema híbrido é a flexibilidade e a capacidade de
variações no tempo e no espaço dado pela característica de um dos sistemas (o informal) que é
dotado de idiossincrasias importantes e fundamentais para o planejamento híbrido, por meio do
qual presume-se que:
a) Seja possível oferecer bom serviço de transporte para a maior parte da população,
maximizando as novas inversões em transporte público formal, assim como as potencialidades
intrínsecas aos transportes informais; tanto sobre as áreas urbanas existentes, como por meio da
preconcepção de espaços para corredores de transporte e nodes nas áreas emergentes formais e
informais.
b) Sendo que o transporte público é mais eficiente quando opera em em canais
exclusivos de rodagem, torna-se fundamental verificar, em que medida os candongueiros
podem operar em faixas de rodagem exclusivas, ao mesmo tempo que se conectam com os
grandes sistemas de massa. Por esta lógica prevê-se um impacto socioeconômico positivo, à
medida que, ao invés de serem exumados/excluídos do espaço, os transportes informais,
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apresentam-se como complemento do grande sistema (formal) enquanto este expande sua
cobertura no sistema metropolitano ao longo do tempo. No entanto não se deve ter os
transportes informais apenas como apêndices do grande sistema, mas como parte fundamental
em um nível de interação equilibrada. Isso permitirá que se estabeleçam novos arranjos
político/administrativos, socioespaciais e econômicos, contribuindo para a extinção paulatina
da precariedade e da informalidade como modus operandis/vivendis.
c) As visões de transporte devem ser planejadas de maneira integral com as ações de
reestruturação urbana. Isto é: a infraestrutura de mobilidade, os espaços públicos, os sistemas
ambientais, os serviços públicos entre outros, devem fazer parte do planejamento híbrido que
tem como base o sistema de transportes. Estes aspectos devem estar incididos nos nodes,
principalmente das áreas periféricas dos assentamentos informais, onde estão as maiores
necessidades e de modos a mitigar as carências urbanas e a segregação engendrada pela
ausência da cidade.
No entanto, é preciso relembrar que estas ideias que sustentam a abordagem do
planejamento híbrido aqui desenvolvido só se completam, quando observados os aspectos
contextuais e culturais de cada lugar: condições institucionais, político/governativas,
econômicas e sociais. Como já referido, esta não deve ser uma ideia colonizadora ou de
evidenciar as sobreposições hierárquicas. Mas de compreender, como as hierarquias nos dois
sistemas podem ser combinadas e formar uma estrutura pela qual se constrói uma terceira ordem
como política urbana de desenvolvimento regional, que esteja comprometido com a
participação socio comunitária.
Desta forma, ao se fundir os elementos da informalidade com a formalidade, dentro de
um modelo de planejamento, também se desconstrói a dualidade existente no discurso que
caracteriza estas realidades e livra-se estas metrópoles das pressões dos modelos globais
modernistas, às vezes tão caros a população. Mas por outro lado, podem tmbém ressignificar e
reorientar as próprias lógicas do planejamento moderno.
Princípios do planejamento híbrido.
1. O ponto crucial para a abordagem do método híbrido está relacionado com a
compreensão e a ação das políticas de Estado como fundamentais para guiar e articular estes
processos socioespaciais. O papel do Estado é fundamental, uma vez que não apenas interfere,
mas determina a efetividade do planejamento. O estado é o ator principal que deve monitorar

272

as tendências de sobreposições, cooptações ou reprodução das exclusões motivadas pelas
disputas e pelos estigmas socioculturais na apropriação do espaço.
Assim, entende-se que é importante que o Estado estabeleça um projeto de governação
que valorize as nuances socioespaciais e territoriais como a base para o desenvolvimento urbano
e regional, correlacionando as políticas de planejamento metropolitano, com a gestão
governativa local e comunitária.
O ponto de partida para este princípio enuncia a importância da elaboração de políticas
públicas capazes de reorientar a racionalidade das lógicas que regem o sistema de circulação e
transportes bem como os planos de desenvolvimento urbano e regional com as dinâmicas
urbanas de inclusão e transformação socioespacial, a partir da ressignificação dos modos de
apropriação do espaço, do uso do solo, do acesso à propriedade da terra e do acesso à cidade e
as oportunidades socioeconômicas básicas.
2. Um planejamento metropolitano socialmente inclusivo: as cidades metropolitanas
como Luanda, enquanto polos econômicos, atraem, entre a diversidade de atores; indivíduos de
baixa renda (pobres) e vulneráveis em busca de melhores oportunidades e condições de vida.
Porém, são muitas vezes renegados pelo próprio sistema de produção urbana, sem poderem
explorar ou promover seus potenciais individuais e coletivos. Fazendo com que se rendam a
práticas subterrâneas, precárias e informais.
O planejamento inclusivo neste caso, é aquele que visa essencialmente o melhoramento
estrutural do ponto de vista do comportamento sociocultural. Para tal, é preciso considerar os
padrões diários de atividades, origens regionais dos indivíduos, aspirações econômicas e censo
de pertencimento das populações.
3. Criação de pontos focais de Desenvolvimento: Como verificado e demostrado aqui por
meio dos dados socioeconômicos, tanto o IDH, quanto as taxas de pobreza de Luanda são
fatores que contrastam com os valores do PIB per capita e por conseguinte, se refletem na
desigualdade social, pobreza urbana e principalmente o acesso à educação que é um fator
fundamental para o desenvolvimento e o impulsionamento das mudanças necessárias.
A criação de pontos focais de desenvolvimento comunitário, sobretudo nas áreas
informais - que precisam em geral se nivelar com a metrópole central, apresentam-se como
pontos de extrema importância para esta dinâmica de transformação. Entende-se que a cultura
ajuda a liberar o potencial dos cidadãos e transforma a cidade. Seja devido à sua capacidade de
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aproximar pessoas, ou pela capacidade de avançar em paradigmas socioeconômicos
tradicionais e de compartilhar visão e valores comuns.
4. Conectividade hibrida: uma das melhores maneiras de reduzir a desigualdade é
promover conexões e engajamento entre os indivíduos, sem ter a condição socioeconômica
como um critério desta aproximação. A implementação de conexões entre a cidade formal e
informal, por meio do desenvolvimento de “corredores” de infraestruturas, de potencialidades
econômicas ou ecológicas e os nodes especiais, permitem o acesso e a conexão com à cidade.
Assim, qualquer ação de planejamento neste sentido precisa ter em conta a realização
de um mapeamento integral das rotas dos transportes formais e informais atuais e suas
demandas, bemem como uma previsão das demandas futuras em função da expansão urbana.
Além disso, ajuda a ler a realidade socioespacial e a identificar as áreas mais precárias e
desfavorecidas tanto em transportes, como em oportunidades socioeconômicas e urbanas Isto é
importante, porque permite compreender como se poderá reorientar as dinâmicas urbanas
dentro do sistema híbrido, uma vez que a informalidade tem a tendência de se expandir a medida
que crescem os aglomerados urbanos não planejados.
Estas aproximações reforçam o argumento que evidenciam os transportes informais,
candongueiros, não apenas como um valioso e predominante sistema de transporte que impacta
o sistema de mobilidade, mas importantes componentes culturais, de grande impacto político e
socioeconômico que podem desenvolver e reconfigurar tanto suas atividades, quanto as
dinâmicas urbano/metropolitanas, dentro de uma força constituída pelo habitus que se construiu
ao longo do tempo. Assim, presume-se que diante das análises e estudos apresentados, a
orquestração entre o planejamento formal dos transportes convencionais apresentado no plano
metropolitano (PDGML, 2015-2030) com a idiossincrasia, dinamismo e impacto dos
candongueiros, bem como todos os aspectos relacionados já mencionados; a maneira como
ambos os componentes podem ser escalonados e adaptados à medida que o sistema
metropolitano evolui, formando uma terceira ordem espacial, torna-se o aspecto fundamental
desta abordagem.
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5 CONCLUSÃO

A pesquisa ora apresentada buscou evidenciar o papel da informalidade no processo de
urbanização das metrópoles periféricas do Sul Global, demonstrando o impacto e a
predominância do sistema de circulação e transportes informais, candongueiros, na
e/(re)estruturação do espaço urbano/metropolitano de Luanda. A hipótese, que teve Luanda,
Angola como foco, esteve baseada no tríplice argumento de que:
a) O processo de metropolização de Luanda é conduzido pela informalidade, ou seja;
Luanda é uma metrópole informal.
b) O processo de urbanização informal, produziu categorias elementos que se
constituíram nos principais responsáveis pela conformação e expansão da região metropolitana,
como é o caso dos candongueiros.
c) Os candongueiros são; o ponto de partida para entender a vida urbana/metropolitana
de Luanda, mas também, o meio de construção de um novo paradigma de planejamento e
reestruturação socioespacial.
Ao analisar teórico/metodologicamente estas questões, verificou-se que a compressão
destes três argumentos, construíam uma antítese que originou uma premissa contributiva
baseada na hibridação das dinâmicas e relações socioespaciais como característica evidente das
realidades periféricas do Sul Global. Eliminando assim, a ideia da abordagem dualista que
geralmente predomina a discussão das realidades dos espaços periféricos. Desta forma, com o
foco nos transportes informais, candongueiros, passou-se a construir a narrativa sobre este
raciocínio como hipótese para a construção de um conceito teórico para abordar o planejamento
e a reestruturação de Luanda e das metrópoles contemporâneos do Sul Global.
Para evidenciar os pressupostos da hipótese, a narrativa focou em analisar os processos
e dinâmicas socioespaciais que deram origem a metropolização de Luanda, e seus elementos
correlatos ligados a informalidade. Neste sentido, considerou-se antes a compreensão das
complexidades do enredo histórico na arena política, cultural e socioeconômica, que
caracterizam a área de estudo como fundamentais para a análise da atual conformação
territorial.
Dentro do quadro da fundamentação teórico/bibliográfica, abordaram-se os seguintes
assuntos principais:

275

1) a informalidade do espaço urbano como modo e prática predominante na urbanização
contemporânea do Sul Global;
2) processos de metropolização informal no Sul Global;
3) os transportes informais como lógica de mobilidade intrínseca ao modus operandis
da mobilidade e modus vivendis da metrópole periférica;
4) a hibridação - o “terceiro espaço” (BHABHA, 1990), resultante da combinação entre
as lógicas formais e informais na produção/estruturação do espaço, que dá lugar a uma terceira
ordem que reconfigura a racionalidade do planejamento e reestruturação metropolitana.
Dentre as várias compreensões obtidas, tem-se que a informalidade do espaço nas
metrópoles periféricas é - além das nuances e perversidades do capitalismo global, precarização
do trabalho, problemas estruturais do Estado; um modo de vida urbana que emerge da
infraestrutura social baseada nos habitus e lógicas socioespaciais endógenas criadas ao longo
dos processos históricos de urbanização. Que ao serem incompreendidas e incluídas por meio
de políticas públicas na organização do território, constituem-se em práticas, modos
subterrâneos e marginalizados, diante das realidades urbanas modernas e do planejamento
global.
Ao longo da pesquisa, discutimos a relação entre o transporte informal com a produção
do espaço na metrópole periférica e uso e a ocupação do solo urbano. Verificou-se que as rotas
do transporte informal estabelecem uma relação estreita tanto com o uso e a ocupação dos
espaços, como com as dinâmicas socioeconômicas da cidade. Além disso, estas rotas
estabelecem conexões hibridas com os modos de transporte formal. Esta lógica resultou em
espaços de uso misto com uma grande predominância de atividades informais e áreas urbanas
residenciais que oferecem vários serviços e atividades socioeconômicas.
Evidenciou-se tendências globais contemporâneas nos atributos e estilo de vida
adotados no espaço urbano de Luanda, que se debatem com profundos desequilíbrios nas
dimensões do território, da sociedade, da economia, da política e da mobilidade. Esta
constatação, nos levou a caracterizar Luanda como a maior representação dos desequilíbrios e
assimetrias socioespaciais e regionais a nível de Angola, que o PDGML 2015 - 2030 tenta
equalizar no território. Assim, Luanda, enquanto objeto principal do planejamento urbano e
regional de Angola, se apresenta também, num estudo de caso para análise destas construções.
É a partir desta evidência que esta pesquisa se propôs a contribuir como alternativa para
a discussão e compreensão da estruturação e desenvolvimento das metrópoles periféricas do
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Sul Global, focando especificamente para o papel múltiplo do transporte informal e suas
conexões. Por outro lado, demonstrou-se a grande importância dos transportes informais
candongueiros no processo de urbanização e metropolização de Luanda, independentemente do
status que se atribua a estes (formal/informal, semiformal). Esta constatação foi feita ao
privilegiar-se a atenção na maneira como estes dinamizam, dentro de suas articulações (sociais,
econômicas políticas e culturais), o cumprimento das funções urbanas e garantem a mobilidade
que dá acesso à metrópole por meio da pendularidade que permite a conexão de toda a região
metropolitana.
Despendeu-se um esforço em compreender as práticas, modus, habitus, estratégias e
lógicas de operação destes agentes, para entender como este sistema forma a infraestrutura
social que pode ter grande impacto para qualquer ação de planejamento. E neste caso, verificouse que a informalidade, nas suas mais diversas formas de representação (trabalho, mobilidade,
uso e ocupação do solo, acesso da propriedade da terra ou habitação) se torna, dentro deste
sistema, um conjunto de práticas que conforma um modo de urbanização peculiar e híbrido. E
não uma dualidade entre os sistemas como normalmente de aborda.
Por este motivo, buscou-se suplantar o antagonismo engendrado pelo discurso
hegemônico global revelado no plano da “nova ordem” que tenta dividir os espaços, suas
categorias, sujeitos e objetos entre; formal/informal, organizado/desorganizado. Ao em vez
disso, enfatiza-se aqui, que existe uma grande importância e necessidade de se compreender
profundamente os transportes informais, uma vez que emana a partir destas contribuições
efetivas para a economia urbana e a vida quotidiana da maioria da população metropolitana de
Luanda e de muitos contextos periféricos similares.
No caso de Luanda, os candongueiros impõem-se, não apenas como um grande desafio
para a mobilidade urbana, mas para o planejamento metropolitano à medida que este sistema
se apresenta no principal meio de integração socioespacial do território. Logo, não é um
argumento exagerado, quando se afirma que os transportes informais candongueiros, são o meio
pelo qual se entende a vida urbana de Luanda, bem como seu contexto político, econômico e
sociocultural. Ou seja; existe um subsídio fulcral nesta análise. Pois, é por meio desta linha
compreensiva que se posiciona os candongueiros como os agentes formadores do “terceiro
espaço”. O espaço híbrido.
O desfecho dos pontos fundamentais da pesquisa está baseado na utilização de uma
metodologia mista que vai desde os aspectos teórico/bibliográficos mais comuns, até o uso de
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procedimentos menos comuns, como por exemplo a maneira de abordar os agentes informais e
se inserir em seus espaços. Isto foi necessário, dada a complexidade do estudo dos transportes
informais. Um dos procedimentos de grande valia está ligado à perspectiva etnográfica, que
permitiu a compreensão dos vários aspectos do sistema de transporte, bem como a realidade
socioespacial da área de estudo. A pesquisa participativa por meio da presença no local,
permitiu a vivência e troca de impressões e percepções práticas em relação a atividades dos
candongueiros. Isso ajudou a entender as relações destes agentes com a sociedade e com o
espaço urbano, assim como a conexão com os outros modos de transportes formais e informais.
A metodologia mista, favoreceu então, o estabelecimento de uma camada de análise em
vários níveis tal como destrinchados no capítulo I, e que resultaram em dados qualitativos e
quantitativos que foram fundamentais para a interpretação das variantes e dos processos que
constituem a abordagem dos processos urbanos.
Aqui vai então uma das ênfases principais da pesquisa, que foi demonstrada e detalhada
no capítulo quatro:
Os transportes informais de Luanda, candongueiros, são o objeto matricial a partir dos
quais se compreende os processos urbanos das realidades periféricas do Sul Global. E
constituem-se no ponto de partida da construção de novos paradigmas e racionalidades de
planejamento e reestruturação social e urbana por serem também; a materialização de uma
organização econômica, sociocultural e governativa que motiva, por outro lado, um processo
dialético-diacrônico, que resulta na hipótese da hibridação como modo de produção do espaço
urbano e portanto, em alternativa para o planejamento e a reestruturação metropolitana.
Diante dos estudos realizados, é possível apreender que há uma relação sistêmica entre
a organização do território e a organização social em Luanda, na qual o elemento estruturante
é a informalidade, aqui estudada por meio dos candongueiros.
A conjuntura do processo histórico baseado no planejamento segregacionista português
e nos 27 anos de guerra civil; as práticas governativas centralizadoras, as articulações políticas
e econômicas; as decisões e o comportamento patrimonialista, paternalista e corrupto do Estado
angolano diante das dinâmicas urbanas globais, determinaram o aparecimento, a intensificação
e a reprodução de categorias, representações, práticas e sujeitos físicos e subjetivos informais,
que se constituíram em elementos estruturais de grande impacto no modo de vida urbano e no
modus operandis da mobilidade.
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O espaço da informalidade demarca a ordem urbana e as relações sociais de produção
com expressão direta na organização das formas de trabalho, no acesso, uso e ocupação da terra
na redistribuição da riqueza, bem como na mobilidade. Mesmo sob a condição de paz (2002atual) e de crescimento econômico deste período, no qual Angola vislumbrou grandes
oportunidades econômico/financeiras (verificado ao menos até 2014), os candongueiros (e a
informalidade em geral) revelaram-se em um componente sistêmico. E fazem parte das
condições e arranjos que redefiniram o território e os processos sociais de exploração, uso e
ocupação dos espaços que caracteriza a região metropolitana de Luanda.
A informalidade do sistema de transporte, passou a apresentar-se em um sistema
fechado do ponto de vista político/econômico, que se retroalimenta dentro de diversos
interesses e conveniências. E em um sistema aberto e flexível, que se reinventa e adapta-se,
dentro de suas próprias forças e regras tácitas baseadas nas idiossincrasias, não obstante as
ações de planejamento que ocorrem sob a égide de uma “nova ordem” de desenvolvimento.
Embora verificou-se dentro das discussões engendradas entre muitos autores, e
abordagens, algumas das quais enfatizam que a informalidade é um mal a ser “arrancado” do
espaço, esta pesquisa demonstrou que em Luanda ela é fundamental para a vida e os processos
socioespaciais, bem como, para a conformação e expansão metropolitana. Nesta realidade, a
informalidade forma o espaço, provê empregos e oportunidades socioeconômicas diversas,
espaços públicos, mobilidade e conexões socioculturais.
O desenvolvimento urbano/metropolitano está na distribuição espacial dos elementos
impulsionadores das transformações que permitem o acesso à cidade e às oportunidades
socioeconômicas que esta proporciona. Neste caso, os candongueiros apresentam-se como os
principais fomentadores deste processo, por serem o elemento comum e predominante que
conecta toda a região metropolitana e constroem uma infraestrutura social, econômica e
espacial por meio de conexões híbridas sobre os mais variados níveis escalares.
Ao analisar os processos de urbanização e metropolização das realidades periféricas,
percebeu-se que estas metrópoles se caracterizam por uma urbanização de consumo. Ou seja,
estes países, ainda estão freneticamente perseguindo uma modernização com ações que visam
tirar suas populações de um passado arcaico por meio de planos “maravilhosos”, importados,
que não convergem com as lógicas endógenas de produção do espaço destas realidades. Este
processo, que em Luanda é amplamente evidenciado pelo plano metropolitano (PDGML 2015
- 2030) se debate constantemente com as incompreensões das realidades sociais e constroem
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abordagens incongruentes baseadas no discurso dualista que tenta separar o formal do informal
e a ordem da desordem.
Tais discursos apresentam disposições conceituais que coloca o processo metropolitano
como uma evolução urbana, ou uma metamorfose espacial que se dá por meio da substituição
de elementos “arcaicos” por outras relações “modernas” entre espaço/objeto/sociedade. Este
pensamento, produz um processo dialético que se prolifera por várias realidades periféricas do
Sul, mas talvez não só. Embora por outro lado, se entenda também, que tal racionalidade pode
não ser a norma para todos os contextos do Sul Global, uma vez que a própria globalização é
um processo com “positividades” e “negatividades” e gera diferentes resultados nos espaços,
de acordo com as especificidades de cada território, marcados por seus próprios antagonismos.
Diante das perspectivas do planejamento em processo de implementação desde 2015 em
Luanda, coube nesta pesquisa a análise e o aprofundamento - talvez não esgotado, de como se
dará a relação entre a ordem funcional da informalidade e os pressupostos desse “novo”
planejamento e visão de desenvolvimento em marcha diante dos desafios impostos das
tendências contemporâneas da urbanização desigual da globalização. Neste contexto,
despertou-se como enfoque a abordagem híbrida, como a racionalidade ora evidente no espaço,
e que ao ser apresentada sobre as lógicas de conexão entre o sistema de transporte formal e
informal, se constitui também, em um outro paradigma de planejamento possivel de redesenhar
os modos de produção, apropriação e estruturação do espaço metropolitano.
Sobre este viés, a pesquisa demonstrou e produziu a seguinte síntese:
1.

Existe um espaço entre o formal e o informal, que configura uma terceira ordem

aqui entendida como a ordem híbrida. Esta ordem, é estruturada pelo sistema de transporte
dominado pelos candongueiros e reestrutura, não apenas a racionalidade da mobilidade urbana,
mas também, viabiliza a provisão de oportunidades socioeconômicas, urbanas, e culturais, à
medida que (re)estrutura o espaço urbano e as dinâmicas socioespaciais metropolitanas. Este
sistema híbrido, forma o espaço físico e subjetivo. Suas lógicas proveem empregos, espaços
públicos, serviços, vertentes econômicas, relações políticas e dinamizam a cidade. Mesmo que
em um primeiro momento, seja dentro de uma lógica híbrida não planejada (informal). Por estas
e outras características estudadas no capítulo IV, o sistema híbrido apresenta-se então, na maior
possibilidade teórico/metodológica de planejamento e reconfiguração do pensamento e das
políticas de reestruturação e desenvolvimento metropolitano de Luanda, bem como de
realidades análogas.
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2.

Com base na análise do Sistema de transporte informal de Luanda, verificou-se

que é quase que impossível caracterizar os espaços dos países periféricos do Sul Global dentro
de uma abordagem “puritana”. Pois, de acordo com a pesquisa, nestas realidades, nada é
completamente formal ou informal. E não é coerente falar sobre ordem e desordem, apesar das
transcendências do processo global. Estas realidades periféricas são dotadas de peculiaridades
resultantes de seus processos históricos de urbanização e seus contextos políticos, sociais,
econômicos e culturais. E que ao longo do tempo, se conformam também, em um modo
sistêmico que influencia a produção urbana, ou seja; o modus vivendis.
É este modo de vida que, ao não ser compreendido dentro de suas próprias lógicas, são
crismados de espaços desorganizados, caóticos e precários. Porém, existe dentro das relações
socioespaciais destes contextos, certos níveis e escalas em que as duas lógicas (formal e
informal), se encontram. Seja propositalmente como resultado das próprias políticas de
planejamento de Estado que se adotam na administração do território, seja espontaneamente
dentro das dinâmicas e trocas sociais urbanas marcadas pelos habitus socioculturais e a luta
pela sobrevivência. São estas complexidades de relações urbanas e sociais, que engendram um
“terceiro espaço” (BHABHA, 1990), ou o espaço híbrido.
Outro resultado alcançado pela pesquisa está relacionado com as preconizações do plano
de mobilidade metropolitana que apresenta uma ênfase legítima e coerente na ideia de
implantação de sistemas de transportes de massa modernos e de alta velocidade. Estas
aspirações, em princípio se baseiam nas previsões do crescimento demográfico que atesta que
Luanda terá cerca de 12,9 milhões de pessoas em 2030 (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO...,
2015, p. 14). Uma previsão que por si só já pressupõe, a longo prazo, a insustentabilidade dos
candongueiros. Nesta análise, concluiu-se que diante do atual contexto, o estudo do PDGML
2015 - 2030 é necessário e importante.
No entanto, sua narrativa, que assenta em três pilares fundamentais: “cidade habitável”,
“nossa cidade bonita” e “cidade internacional” (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 2015)
por si só, apresenta-se mais como um cardápio urbano e desvia dos aspectos que a pesquisa
considera primordiais e cruciais para o desenvolvimento metropolitano. Pois, nenhuma
metrópole pode ser global/internacional nos verdadeiros termos do que se considera
desenvolvimento - que não estão restritos à crescimento econômico ou do PIB, quando seus
espaços são predominados pela segregação, pobreza e exclusão nos mais variados níveis. O
PDGML, em essência, pouco considera, a importância da presença das atuais formas de

281

produção do espaço como os candongueiros ou, os agentes, modos, serviços e atividades
socioeconômicas informais que dinamizam a cidade, como ponto de partida para um
desenvolvimento urbano equânime.
A análise da reestruturação metropolitana por políticas de Estado nos fez concluir que;
existe cada vez mais, uma maior preocupação com a venda de uma urbanidade utópica de cidade
em desenvolvimento com grandes potencialidades para trocas internacionais, do que com o
verdadeiro desenvolvimento de sua população cuja maioria vive em condições desumanas.
Expõem-se ainda, que a ânsia pela modernidade contida nas propostas de “renovação urbana”
e tão cara aos angolanos, limitam-se sobretudo nas questões técnicas e de desenho dos planos,
no “empreendedorismo”, nas miragens da arquitetura e urbanismo, mas não dá a devida atenção
aos elementos endógenos subjetivos e objetivos, que são os verdadeiros estruturadores do
espaço e os instrumentos de concretização das mudanças desejadas.
Para um plano em se que toma o transporte informal como ideia - força central do
planejamento por considerá-lo um vetor de inclusão nos mais diversos níveis; um instrumento
de compreensão dos processos de apropriação e transformação urbana; e um fator de
contribuição para a estruturação do espaço, deve-se ter claro que: - um plano não se constitui
em documento redentor e dotado da mágica de sozinho solucionar os chamados problemas
urbanos. Ou seja, um plano deve conter o maior grau de aproximação com a realidade física e
social, evitando o discurso fácil da abstração. Os transportes e as categorias informais como
ideia-força central no planejamento requerem diversas escalas que nos levam às seguintes
postulações:
1. Os modelos propostos no plano, se aplicados, podem, por um lado, promover a
coexistência de distintas instâncias de socialização das classes e novos valores de referências
de identidade. Uma nova conformação espacial constituir-se-ia como resultado da estruturação
de novos sujeitos sociais e, portanto, como tentativa do surgimento de um novo habitus alinhado
às pressões modernas. Por outro lado, o mais provável, o habitus da “nova ordem”, por não se
rever com o habitus da “outra ordem” (informal/hibrida), pode simplesmente constituir-se em
objeto simbólico ou prático de mera imitação, não convergindo assim, com os elementos e
sujeitos de representação social de Luanda, que emergem das dinâmicas do próprio espaço. O
que poderá agravar ainda mais a segregação e as desigualdades socioespaciais.
2. A intenção de requalificar, não só é legítima, como faz parte das dinâmicas das
sociedades modernas e contemporâneas: Sobretudo de Luanda, que sofreu a influência da
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guerra e cresce vertiginosamente. Por esse ponto, alternativas de entendimento de determinadas
realidades por outras ordens podem ser interessantes quando aplicadas adequadamente,
observando-se a alteridade do contexto e as especificidades históricas e do habitus sociocultural
do lugar. Pois a própria alteridade (BHABHA, 1990) é um fator-chave na compreensão daquela
que aqui preferimos chamar de “outra ordem” - a ordem híbrida. Uma ordem baseada em
distinta lógica de produção socioespacial. Uma lógica própria, com seus elementos culturais,
políticos, idiossincráticos, que valoriza e se utiliza das externalidades produzidas pela nova
identidade híbrida. Assim, a palavra “desorganização” talvez não caiba para a análise da
realidade luandense.
Indo para a parte final destas conclusões, importa reposicionar o argumento principal de
que a mobilidade urbana engendrada pelos transportes informais candongueiros são a chave
fundamental para leitura da metrópole como unidade contraditória e desigual da urbanização
contemporânea.
No estudo, planejamento e reestruturação dos espaços periféricos do Sul Global, não
importa se a metrópole é precária ou pobre; formal ou informal; periférica ou central;
desenvolvida ou subdesenvolvida, ela estará sob o jugo dos sinais da circulação e do transporte,
por meio de ruas, caminhos ou rodovias, calçadas e seus sistemas motorizados atípicos ou
convencionais; moderno de massa ou arcaico e informal. A mobilidade realizada por meio do
sistema de circulação e transportes é a condição primária para a compreensão do fenômeno de
metropolização de qualquer espaço e ponto de partida para o planejamento. Para nós; o
planejamento híbrido.
Finalmente, a visão de transporte e planejamento híbrido de Luanda recomenda que; a
(re) estruturação urbana eficiente, equânime, democrática e culturalmente sensível deve
considerar o transporte informal como componente essencial para promover a concepção de
políticas urbanas de reorganização do território metropolitano. Deve-se ter em conta tanto os
sistemas de transportes formais existentes e aqueles, em vias de implementação dentro das
propostas do plano metropolitano. Entende-se que: em um certo ponto, tempo e espaço e
adequadamente fomentados e planejados, os modos de transporte se fundirão, sendo a extensão
indispensável um do outro. Ao longo do tempo, e dependendo das demandas urbanas, da
metodologia utilizada no planejamento e das políticas de inclusão, os sistemas informais
tenderão a desaparecer. Este argumento está baseado nas demonstrações feitas no capítulo IV.
Ao interpretar desta maneira, entende-se que os transportes informais podem:
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a) atuar de maneira mais formal, sobretudo do ponto de vista da integração
socioeconômica e do reconhecimento profissional da categoria, incrementando sua eficiência
por meio de sua ação em rotas exclusivas, sem perder os atributos da dinâmica informal.
b) variar seu território de cobertura (de ação) sobre áreas ainda não servidas pelos
sistemas formais,
c) continuar sendo o sistema principal de transporte e organização urbana em áreas onde
o sistema formal não precisa ou ainda não pode operar por suas limitações.
d) desaparecer com o tempo a medida que se melhora a cobertura e atendimento na
malha viária com o sistema de transporte formal.
Porém, cabe ressaltar que a ideia de “incluir os candongueiros” soa um tanto redundante,
uma vez que os candongueiros, de acordo com as comprovações da pesquisa, são a categoria
predominante. Ou seja, eles já são o sistema predominante do espaço e desempenham um papel
fundamental no funcionamento do sistema de transporte metropolitano. Em fato, o
entendimento é uma colocação ao contrário que pressupõe a não erradicação do sistema
informal, por meio de meras substituições. Mas visualizar, como os candongueiros ao serem
paulatinamente incluídos nas lógicas e políticas de planejamento em igual nível de diálogo e
importância, podem abandonar aquelas características negativas inerentes à informalidade e se
constituir em um verdadeiro vetor de desenvolvimento urbano.
Outro aspecto a deixar claro é que, ao nos referirmos sobre a inclusão dos candongueiros
no grande sistema, não se está apenas recomendando uma inserção física (embora este seja o
ponto de partida crucial) na lógica do conceito híbrido. O que se está colocando é que; é
necessária uma reflexão da maneira integral de devolver a dignidade humana e o protagonismo
dos agentes sociais na arena da produção deste espaço desigual e informal. Ou seja, é preciso
que estes sujeitos estejam no centro das estratégias, das políticas de planejamento e na
construção de metodologias e abordagens de negociações de inclusão desta categoria, como
parceiros das estratégias de planejamento e desenvolvimento formal. Assim, os candongueiros
não seriam apenas um apêndice do sistema de transporte, mas a matriz da reestruturação
metropolitana.
Insiste-se neste argumento, cientes das diversas complexidades das relações políticas
econômicas e sociais que vão desde uma arena global, regional e locais. Afinal, a cidade, o
urbano, a metrópole são espaços de disputas. E aqui está, o grande desafio para os decisores
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políticos (governo), fazedores de políticas públicas, estudiosos e sociedade, no sentido de se ter
a coragem de repensar a real condição socioespacial possível e aquela que se almeja.
A conclusão a que chegamos no último ponto do capítulo IV é que; a cidade e o tecido
social podem ser (re)estruturados a partir da captura das externalidades originadas na hibridação
dos sistemas de transportes. Fazemos esta afirmação com base no estudo dos nodes urbanos
formados em vários pontos da região metropolitana e impulsionados pela atividade dos
candongueiros. Com base nas evidências da realidade atual deste contexto afirma-se que, a
captura e reorientação das externalidades que já acontecem de modo informal ou híbrido no
espaço de Luanda, apresentam-se como âncoras de oportunidades para a implementação de
infraestrutura urbana, social, econômica e cultural.
Não reconhecer as contribuições dos candongueiros e da dinâmica dos sistemas
informais enquanto sistema de mobilidade e como componente econômico e político importante
para a infraestrutura social, gera limitações consideráveis nas perspectivas de desenvolvimento
para realidades como Luanda e:
a) aumentam as complexidades políticas, dificuldades financeiras, técnicas e de gestão
envolvidas na implementação dos sistemas formais de transporte de massa que sejam capazes
de cobrir de modo geral um sistema metropolitano da complexidade de Luanda. Pressupondo
que, a periferia atual e aquela emergente, permaneceriam em desvantagem em relação as áreas
servidas pelos sistemas modernos do PDGML 2015.
b) apesar de os transportes informais já estarem presentes no espaço de Luanda há mais
de 30 anos, ainda se desconhecem a fundo as forças econômicas e culturais informais as quais
constituem o modus vivendis e operandis da maioria da população.
c) Entende que, como consequência de a) e b) aumenta-se a fratura entre as dinâmicas
informais e as formais resultando em maior desigualdade e exclusão social.
Portanto, o conceito híbrido pressupõe a maximização e eficiência do impacto dos
sistemas combinados em relação a organização de espaços públicos a partir do nodes urbanos
verificados no ponto 3 do capítulo IV. É nestes nodes espalhados pela região metropolitana que
se verificam a multiplicidade da vida, das diversas formas de uso, ocupação/apropriação do
espaço, constituindo-se por outro lado, em centros de oportunidades de serviços e atividades
socioeconômicas. Constituem-se assim, nos principais pontos focais de planejamento onde, os
candongueiros ao cobrirem a malha viária secundária e reduzindo o tempo das corridas,
engendrarem uma distribuição equilibrada no sistema metropolitano formal. Neste caso, os
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nodes comportam-se como verdadeiras centralidades, onde é possível verificar usos variados
do solo, espaços púbicos, equipamentos e as amenidades urbanas, dependendo do perfil de cada
node.
O objetivo principal do planejamento híbrido é favorecer a equidade socioespacial,
mitigando e minimizando os impactos da tirania do planejamento “moderno” da cidade “global”
prostrado á modelos econômicos deletérios para as realidades subdesenvolvidas que veem
estas, apenas como espaços de extração e exploração, mais do que espaços de desenvolvimento.
O conceito híbrido, como possibilidade de planejamento que impulsiona a reflexão dos
paradigmas do planejamento e desenvolvimento das metrópoles periféricas do Sul Global está,
principalmente em ajudar a compreender o processo de urbanização destas realidades e
principalmente questionar a abordagem dualista como argumento que constrói a racionalidade
destes espaços, uma vez que considera-se Luanda, assim como as metrópoles do Sul Global,
uma combinação de lógicas urbanas inseparáveis baseadas na combinação entre os modos,
sistemas, elementos, categorias formais e informais.
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APÊNDICES A - ALGUMAS REALIDADES GLOBAIS

Algumas realidades Globais
A população urbana dos países em desenvolvimento cresce mais rapidamente em
relação a população urbana dos países desenvolvidos. Os dados apontam 71% para o ano de
2000 e 80% para 2025 (PNUD, 1991). Segundo Davis (2006, p. 14), “a população urbana
mundial chegará a 10 bilhões de habitantes em 2050; dos quais, 95% deste crescimento ocorrerá
nas zonas urbanas dos países em desenvolvimento". Por outro lado, cerca de “78,2 % da
população dos países em desenvolvimento residem em favelas”, o que corresponde a um terço
da população urbana global, contra os 6% dos países desenvolvidos (DAVIS, 2006 P. 34).
Alguns fatos críticos da realidade angolana.
Desde o fim da guerra em 2002, não se evidenciou grandes mudanças estruturais na
lógica político/governativa. Não ocorreu por exemplo, a “diversificação das exportações e a
criação duma massa crítica de procura nacional endógena” (ROCHA, 2015 p. 5) e as estratégias
de desenvolvimento territorial teimosamente atadas aos ganhos do petróleo, não geraram
benefícios significativos para a sociedade, nem mudaram o quadro da pobreza e da precariedade
urbana sustentada pela informalidade, apesar dos “colossais investimentos públicos – cerca de
80 mil milhões de dólares entre 2002 e 2014” (ROCHA, 2017 p. 11).
O processo de acumulação primitiva de capital, criou uma classe minoritária de ricos e
afortunados que escolhem investir fora do país (Portugal de preferência), em vez de injetarem
os milhares de milhões de dólares na diversificação das exportações de Angola (Rocha, 2015,
p. 4).
Algumas prespectivas face a realidade atual.
Nota-se uma preocupação do governo pós-guerra que, ciente das alterações e
desequilíbrios socioespaciais, procura reorganizar o território inspirado no discurso da
“erradicação da pobreza e reconstrução nacional”. E elaborou uma estratégia de reconfiguração
territorial por meio da criação do Plano Nacional de Desenvolvimento PND 2013-2017 com o
bjetivo de contrapor as desigualdades socioespaciais dentro da seguinte estratégia:
o desenvolvimento de uma rede de polos de desenvolvimento, polos de equilíbrio,
plataformas de internacionalização e eixos de desenvolvimento, consolidados e potenciais,
tendo em consideração os clusters considerados prioritários (alimentação e agroindústria,
energia e água, habitação e transportes e logística (ANGOLA, 2012 p. 86).
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Neste ambito, também se consolidou a institucionalização da RM anunciada pelo PND
e criada sob a LEI n. º 29/11 de 1 de setembro – lei da alteração do território das provincias de
Luanda e Bengo (ANGOLA, 2004), que permitiu a criação do Plano Diretor Geral
Metropolitano de Luanda PDGML 2015-2030 (IPGUL, 2015) aprovado pelo Conselho de
Ministros da República em 2015.
Mudanças socioespacias.
Face a informalidade que circunda Luanda, notam-se no centro da cidade e arredores, o
surgimento de grandes e modernos edifícios (FIGURA 1) que se beneficiam da infraestrutura
urbana existente. Ao mesmo tempo que se implementam novos assentamentos urbanos
(centralidades) no meio do nada, sem infraestrutura e segregadas por política estatal (FIGURA
2, 3 e 4). Empreendimentos que fazem parte dos programas de reconstrução do governo desde
2004 e foram financiados pelas bilionárias linhas de créditos da China; mais de $ 15 biliões
(CORKIN, 2013)71. A escolha da China como parceira principal no processo de reconstrução,
esteve, dentre outros, ligado ao fato do ocidente ter negado apoiar o processo de reconstrução
pós-guerra, além de impor exigências de controle e transparência, que a China, dentro de seus
interesses globais, simplesmente não impunha.

Requalificação e ocupação do solo no centro de Luanda

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de imagens de Angola bela (2013).

71

O valor exato do empréstimo chinês é tema de controvérsias e debate na mídia e no seio político do país, uma
vez que não se conhece de facto, qual o valor certo destes empréstimos, ou da dívida real de Angola.
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Novos assentamentos urbanos na periferia de Luanda

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de imagens de Moreira (2015) e Almeida (2011).

A parceria Angola-China é de extrema importância para o desenvolvimento de Angola.
Porém, a falta de transparência, as políticas de trabalho em relação a mão de obra chinesa e o
modelo de urbanização imposto, prejudica sobre várias perspectivas, os anseios de
desenvolvimento e inserção global por meio da “nova ordem”. Ademais, na sua grande maioria,
os projetos são de baixa qualidade e ambientalmente insustentáveis do ponto de vista urbano.
Não consideram o desenvolvimento das formas de ocupação existentes, nem o melhoram os
métodos de construção dirigida predominantes. Pois, “os gigantes subúrbios informais de
Luanda não representam mais do que empecilhos desagradáveis aos interesses do negócio
imobiliário, em nome dos quais deverão ser cirurgicamente removidos, apagados, escondidos
de vista” (MOREIRA 2012, p. 20). E é um processo sustentado por demasiada especulação de
agentes internacionais ligados a máquina governamental (WATSON, 2014 E CAIN, 2016)
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Caracterização do espaço intra-urbano da RM de Luanda.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir dos dados cedidos por Development Workshop em (2013 e 2014).
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Espaço Intra-urbano De Luanda

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de Google Earth (2018).
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A) Município de Luanda - centro da cidade “legal” consolidado.
B) Luanda - arredores do aeroporto e distrito de kilamba.
C) Município do Cazenga - densidade na área urbana consolidada.
D) Município de belas - Novas áreas de expansão.
E) Município de Belas (centralidades) - projeto habitacional (parceria Anglo-China).
F) Município de Luanda, Cazenga, Rangel - densidade dos assentamentos.
Na imagem (E) da figura 3 é possível verificar uma paisagem que anuncia a
implementação de algum tipo de planejamento ou projeto, que tenta alterar a conformação
urbana por meio da disposição dos elementos físicos (residenciais, no caso). No entanto, vemos
também, nas demais imagens, que apesar deste esforço que tenta trazer a “ordem” num espaço
que não deixa de ser periférico e segregado, uma cidade que contrasta com o urbano sem cidade
das imagens F e D.
PDGML 2015- 2030: O planejamento metropolitano de Luanda
Fundamentado sob as adjetivações de “cidade bonita, global, sustentável e moderna”
(IPGUL, 2015, p. 29) o PDGML 2015 surge como instrumento legal de planejamento e
reestruturação urbana dentro das politicas do governo central. O objetivo é requalificar a região
metropolitana (RM) pela implementação de novos usos/ocupações do solo; sistemas de
transportes de massa modernos (BRT, Trem rápido) justificado pelas previsões de crescimento
populacional que atesta que: Luanda terá “uma população de 12.9 milhões de pessoas até 2030”
(IPGUL 2015, p. 14).
O Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL) criado em 2007 e
tutelado pelo Governo Provincial de Luanda é em tese, o responsável pela elaboração do Plano
Diretor Geral Metropolitano de Luanda (PDGML) que o Conselho de Ministros de Angola
aprovou em finais de fevereiro de 2019, em reunião orientada pelo Presidente da República,
João Lourenço.
O PDGML aprovado teve como base um projeto apresentado em dezembro de 2015 pela
empresa Urbinvest, de Isabel dos Santos, em reunião do Conselho de Coordenação Estratégica
da Província de Luanda orientada pelo ex-Presidente José Eduardo dos Santos.
Projetado para 15 anos, o PDGML estima que 80 por cento da população de Luanda de
6,5 milhões de habitantes vive em “musseques” e prevê a necessidade de construção de 1,4
milhões de casas para o total da província. Designado Luanda 2030 – Cidade Inovadora, o
PDGML prevê o realojamento e regeneração de várias zonas da capital, obras em 446
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quilómetros de estradas primárias e 676 quilómetros de vias secundárias e um sistema de
comboio suburbano com 210 quilómetros (ANGOP, 2019)
Plano de mobilidade metropolitano – PDGML 2015-2030

Sistema de comboio suburbano / Railway commuter service
Sistema de comboio da rede nacional / National railway network
Conexão ferroviária expressa ao aeroporto / Railway express airport connection
Corredor de trânsito totalmente segregado / Fully segregated transit corridor
Corredor de trânsito parcialmente segregado / Partially segregated transit corridor
LRT / LRT
Linhas de alimentação / Feeder lines
Linhas de ferry / ferry lines
Nó multimodal / Multimodal hub
Intercâmbio / Interchange
Estação ferroviária expressa ao aeroporto / Railway express airport stop
Fonte: IPGUL (2015) – Plano de mobilidade metropolitana de Luanda. Enquadramento de conectividade

metropolitana rede de transportes públicos
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Proposta de uso e ocupação do solo do Plano metropolitano – PDGML 2015-2030

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IPGUL (2015)
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
(1) INSTRUMENTO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

(GUIÃO DE ENTREVISTAS)
Título do Projeto: O impacto dos transportes informais na e/(re)estruturação do espaço
metropolitano dos países periféricos: o caso de Luanda, angola.
Pesquisador Responsável: José Caléia Castro
Equipe executora: _________________________
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do Paraíba,
São José dos Campos, SP-Brasil.
Telefones para contato: (___) ____________ - (___) _____________
Atividade_________________
Consentimento e esclarecimento
Olá, meu nome é José Castro. Sou um estudante de doutorado em uma Universidade do
Brasil no curso de planejamento urbano e regional. Meu trabalho é sobre Luanda e os
candongueiros. Quero entender o impacto dos candongueiros no crescimento e funcionamento da
cidade. Para isso, estou entrevistando passageiros, cobradores, motoristas e outras pessoas de
algumas instituições do estado e da sociedade civil. Você me permitiria entrevistá-lo como parte
do meu estudo?
Eu não vou pedir seu nome, então sua confidencialidade será confirmada. Se em algum
momento você se sentir desconfortável em responder as perguntas, por favor, deixe-me saber e
podemos ignorá-la.
Motoristas e cobradores:
1. Quantas viagens você faz diariamente?
2. Quanto você ganha diariamente?
3. Quanto tempo você trabalha por dia?
4. O que você faz quando não trabalha?
5. Onde vocês estacionam os carros?
6. Como vocês se identificam com a cidade?
7. Você pertence a alguma staff? (grupos comunitários)
8. Qual é a importância da staff para você?
9. Você faz parte de alguma associação?
10.Qual é a importância da associação para você?
11.Como você avalia o transporte formal em relação a vossa atividade?
12.(para os completamente informais): Vocês estariam dispostos a seguir as regras e trabalhar
completamente legalizados se fosse dentro deste sistema mencionado acima?
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Em relação ao Plano metropolitano de mobilidade (Proprietários e líderes
associação e de grupos de staffs)
13.Vocês conhecem o plano de mobilidade que quer organizar o transporte de Luanda?
14.Estão de acordo com o plano?
15.Foram consultados na época da elaboração e discussão deste plano?
16.Vocês gostariam de ter um sistema de transporte multimodal (explicar)?
17.Gostariam de ter faixas de rodagem exclusivas só para candongueiros?
18.Gostariam de ter rotas exclusivas e curtas para diminuir o tempo de viagem?
Usuários (população em geral)
1 - Qual é o motivo da sua viagem?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trabalho (formal)
Trabalho (informal)
Casa
Escola
Lazer
Outros Assuntos
2 - Qual o tipo de transporte que mais utiliza?

g.
h.
i.
j.

Autocarro
Candongueiro
Barco
Comboio
3. Tempo de viagem?
4. Tempo de espera?
Instituições governamentais e sociedade civil
1 - Direção Nacional dos Transportes Rodoviários - INTR (Luanda, maio de 2016):

a) Papel e importância dos candongueiros no sistema de transporte e estruturação da região
metropolitana.
b) Subvenção/financiamento do transporte.
c) Eliminação x organização dos candongueiros.
d) Número de candongueiros licenciados (registrados) e não licenciados.
e) Incentivo para a migração dos candongueiros para o sistema formal.
f) Cobertura dos candongueiros e outros modos de transportes informais.
g) Desarticulação institucional.
h) Consideração dos candongueiros pelo plano metropolitano.
i) Participação dos candongueiros na construção do plano metropolitano.
j) Acompanhamento do crescimento de aglomerados urbanos pelo Estado.
k) Articulações financeiras e políticas dos proprietários dos candongueiros com o governo.
l) O poder dos candongueiros no nível comunitário, social, político e governativo.
m) Défice de transportes informais em Luanda.
n) Estratificação dos candongueiros.
o) Comportamento dos utilizadores dos candongueiros e dos ônibus formais,
p) Cultura dos candongueiros e suas nuances.
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2 - Direção nacional do comércio (maio, 2016):
a) Dinâmica e importância das atividades e serviços informais em Luanda.
b) Relação das atividades e serviços informais com a produção da cidade.
c) Estratégias de equalização do exercício das atividades informais e a “sanidade” urbana.
d) Importância dos candongueiros para o comercio e a economia de Luanda.
e) Tipo de atividades e serviços realizadas nos grandes pontos comerciais (formais/informais)
e sua relação com os transportes informais (formais e informais).
3 - Ministério do planeamento e desenvolvimento territorial (maio, 2015):
1.
2.
3.

Nova classificação territorial de Luanda
Estratégias de desenvolvimento regional
Planejamento regional
4 - Development Workshop (DW-Angola, 2014, 2015 e 2016):

a)
b)
c)
d)

Importância e sustentabilidade dos Candongueiros.
O plano metropolitano de Luanda e a participação social

Análise da expansão metropolitana informal.
Existência de um mapeamento dos transportes informais.
5 – CEIC-UCAN | Centro de estudos e Investigação Científica da Universidade

Católica de Angola:
- Prof. Dr. Alves, da Rocha (maio, 2016)
- Prof. Dr. Nelson Pestana (maio, 2016)

- Prof. Francisco Miguel Paulo (maio, 2016)
- Direção de operações da Word Vision (2014, 2015, 2016)
1. Relações entre a economia (formal e informal) com a ordem social urbana.
2. Causa da proliferação da informalidade na região metropolitana.
3. Influência dos hábitos culturais na organização social do espaço.
4. Condição e força das Instituições do Estado no processo de reestruturação e planejamento
urbano (quem faz o planejamento).
5. Perfil dos candongueiros.
6. Vontade política na regulamentação dos candongueiros.
7. Análise social e da vida urbana de Luanda
8. Urbanização, economia informal e acumulação primitiva na organização da metrópole.
9. Luanda, cidade desconectada do resto do país e assimetrias da distribuição populacional.
10. Diferenças (ou não) entre atividades formais e informais em Luanda.
11. Capacidade de negociação política dos candongueiros com o Estado.
12. O tipo de planejamento (segregacionista e periférico) é um elemento comum das
metrópoles africanas.
13. O plano metropolitano faz parte da estratégia da acumulação primitiva?
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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ANEXO C - CERTIFICADO
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ANEXO D – PARECER DO CEP
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