
Perguntas sobre a vida na Uganda 
 
 
Trabalho 
 
Com que idade vocês começam a trabalhar? 
A idade com que as pessoas iniciam o trabalho formal é aos 24 anos. Após a 
criança terminar o pré-primário com a idade de 6 anos,  começa a educação 
primária até os 13 anos de idade e depois a educação secundária dos 14 aos 20 
anos de idade, por fim vai para a universidade ou Escola Superior por 2 a 4 anos 
quando então começa o trabalho formal. 
 
As crianças trabalham? 
As crianças fazem muito trabalho doméstico como lavar pratos, limpar o 
terreno, cozinhar, buscar água para a família, colher vegetais cultivados, 
apanhar lenha, cuidar de animais etc. Alguns vão trabalhar casualmente para 
conseguir alimento ou por um pouco de dinheiro para as taxas escolares. 
 
Que trabalhos as mulheres fazem? 
As mulheres que não são instruídas fazem trabalho doméstico como cozinhar, 
trabalho agrícola e principalmente dando a luz e cuidando das crianças. Mas as 
poucas que foram à escola têm emprego formal como secretárias, contabilidade 
financeira, administração, etc. 
 
Que trabalhos os homens fazem? 
Os homens que não foram para a escola fazem o trabalho doméstico 
principalmente a agricultura campesina, eles juntam as forças, fazem outros 
trabalhos casuais como fazer carvão, tijolos, plantar árvores etc. Mas aqueles 
que conseguiram algum treinamento escolar executam o trabalho formal como 
em outros países. 
 
Quanto ganha o trabalhador médio? 
O trabalhador médio ganha no mínimo 6.000 xelins por dia, ou seja, 2 libras.(6 
reais). 
 
As pessoas idosas trabalham? 
Sim, as pessoas idosas trabalham já que aqui a sobrevivência é para os mais 
preparados. Não há muita economia para o futuro e é preciso trabalhar até a 
morte pela sobrevivência. 
 
Vocês têm que ter alguma qualificação para trabalhar? 
Sim, é preciso ter certa qualificação para um trabalho.  
 
 
 
 



Escolas 
 
Todas as crianças vão para a escola? 
Nos dias atuais temos educação universal de primeira à sétima série do primário, 
mas mesmo assim nem todas as crianças vão para a escola, porém após a sétima 
série,  muitas das crianças param os estudos devido às taxas escolares.  
 
Como elas chegam à escola? 
É preciso caminhar a pé para chegar à escola a menos que os pais disponham de 
dinheiro para pagar alguém para levá-las diariamente de bicicleta para a escola. 
 
Que lições os alunos fazem?  
Aprendem todas as lições básicas como as matérias de Ciência, Biologia, 
Química, Matemática, História, Comércio Econômico, Inglês ou outros idiomas, 
Ciência Geral, Estudos Sociais, etc. 
 
Ambos, os meninos e as meninas, vão à escola? 
Sim, ambos vão à escola. 
 
Com que idade as crianças começam a estudar? 
Com a idade de 6 anos nos assentamentos rurais, mas nos assentamentos 
urbanos, elas começam o jardim da infância aos 3 anos de idade. 
 
Com que idade elas deixam a escola? 
Se todos forem bem, deixarão a escola aos 24 anos de idade.  
 
A que horas começam e terminam as aulas? 
As aulas começam às 8h30min e terminam às 16h30min. 
 
Todas as crianças recebem educação? 
Sim. 
 
Elas usam uniformes escolares? 
Sim, as crianças que vão à escola para serem educadas usam uniformes, mas 
nem todas. 
 
Vocês têm Internatos? 
Sim, temos internatos, mas a maior parte deles são escolas particulares que são 
muito caras para a maioria dos pais matricularem seus filhos nelas. 
 
Casas 
 
De que materiais a maioria das casas é construída? 
A maioria das casas é feita de tijolos cozidos, nós os chamamos de blocos de 
barro e telhado de sapé, poucas são feitas de tijolos cozidos,  cimento e folha de 
flandres. 



A casa média tem quantos aposentos? 
A casa média tem 2 aposentos isto é, sala de estar e quarto de dormir. 
 
Quantos andares existem? 
Literalmente existe somente um andar sem a esperança de construir um andar 
superior. 
 
Os moradores constroem suas próprias casas? 
Sim, cada um tem que construir sua própria casa, a menos que tenha dinheiro 
para ir para a cidade onde se pode alugar uma casa para a família, mas então é 
preciso comprar um terreno e construir para si mesmo.  
 
Todas as casas são impermeáveis? 
Não, somente poucas casas são impermeáveis. 
 
As casas têm água corrente?  
Não, pode haver uma torneira na rua nas cidades.  
 
Existe eletricidade nas casas? 
Somente nos assentamentos urbanos, onde algumas poucas casas têm 
eletricidade, mas a maioria usa lampiões ou lenha para iluminar a casa. 
 
O banheiro fica dentro ou fora da casa? 
A maioria vai ao banheiro fora da casa e alguns vão ao mato.  
 
 
Dieta Típica 
 
Existe variedade de alimentos? 
Não, as pessoas comem o suficiente para sobreviver sem dieta balanceada, 
exceto para a pequena classe trabalhadora. 
 
Qual é a dieta típica? 
Geralmente carboidrato e proteína.  
 
Qual é a bebida mais consumida? 
Somente água que geralmente não é purificada ou limpa daí muitas pessoas 
morrerem de doenças dos ossos pela água. 
 
Vocês comem o mesmo alimento diariamente? 
Sim, come-se o mesmo tipo de comida todos os dias, não há mudança de dieta. 
 
Os alimentos são comercializados nos mercados? 
Sim, a agricultura é a maior fonte de renda da família, sendo assim, existe o 
comércio de alimentos no mercado para prover dinheiro para as outras coisas.  
 



Todas as pessoas são vegetarianas? 
Sim, todos comem vegetais, mas não por escolha ou pela moda.  
 
Que tipo de alimento se cultiva? 
Cultivam-se cereais, feijões, raízes como mandioca, milheto, produção de 
oleaginosas, banana, milho, arroz, e outras culturas comerciais como algodão, 
tabaco, café, chá. 
 
Quantas refeições vocês têm ao dia? 
Diariamente a maioria das pessoas come 2 refeições, exceto a pequena classe 
trabalhadora que pode tomar o café da manhã, mas a maioria das pessoas 
somente almoça e janta. 
   
Transporte 
 
Vocês têm carros? 
Algumas crianças vêem carros somente quando vem à cidade ou aos centros, mas 
seus pais jamais possuirão um.  
 
Vocês viajam em animais? 
Que tipos de transportes existem? 
Ninguém viaja em animais, mas geralmente andam a pé e às vezes de bicicleta. 
 
Vocês já saíram de seu povoado? 
Muito raramente ou nunca.   
 
 
Crianças, jogos 
 
Vocês têm jogos eletrônicos? 
Não, não existem jogos eletrônicos aqui, mesmo os computadores são raros e 
poucas pessoas os conhecem. 
 
Vocês praticam esportes? 
Que tipo de jogos você pratica? 
Do que vocês brincam? 
Sim, as crianças praticam esporte e outros jogos, especialmente futebol, 
atletismo, tiro ao alvo, e fazem buracos no chão e brincam neles, esconde-
esconde, desenhos etc. 
 
Vocês gostam de jogar ao ar livre? 
Aqui não existem quadras cobertas, então não há alternativa. 
 
As meninas praticam esportes diferentes dos meninos? 
Ambos jogam os mesmos jogos.  
 



Existem bolas para os jogos ou usam outras coisas? 
Nos assentamentos rurais às vezes fazem suas próprias bolas e as usam, mas nos 
assentamentos urbanos usam bolas verdadeiras. Às vezes usam folhas secas de 
bananeira enroladas como uma bola para o futebol e bola ao cesto. 
 
Vocês jogam futebol / futebol Americano?  
Sim, ambos. 
 
 
Estrutura das Famílias 
 
Quantas pessoas vivem na casa média? 
Dez pessoas por casa ou família 
 
A maioria dos membros da família vive no mesmo povoado? 
Sim, as famílias são extensas e as pessoas vivem no mesmo povoado. 
 
Quais membros da família vivem em uma casa? 
Na casa existe o pai, a mãe, crianças de 12 anos para baixo e os dependentes.  
 
Quantas crianças uma família média têm? 
9 crianças em média por família. 
 
 
Hospitais / médicos 
 
Os hospitais são limpos? 
Os hospitais não são limpos, mas muito sujos e anti-higiênicos.  
 
Existe bom tratamento? 
Não, não existe nenhum bom serviço e tratamento nos hospitais, talvez deva 
haver em clínicas particulares, que são muito caras para as famílias pobres. 
 
Quantos hospitais existem na área? 
Um em cada distrito ou região do tamanho de um condado Inglês como 
Nottinghamshire. 
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