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RESUMO

MONIZ, Elias Alfama Vaz. Africanidades e eurocentrismos em pelejas culturais e
educacionais no fazer-se histórico do Cabo Verde. Orientadora: Maria Antonieta
Martinez Antonacci. São Paulo: PUC/SP, 2007. Tese (Doutorado em História).

Estudo enfatizando questões educacionais em Cabo Verde em conjunturas históricas
específicas, com prioridade para os anos 90 do século passado. Daí emergem discussões
que entrelaçam tensões culturais, políticas, trazendo à tona a urdidura de uma identidade
nacional cabo-verdiana, centrada na emergência de culturas marcadamente cabo-
verdiana, com o crioulo, língua materna dos cabo-verdianos, como pano de fundo.
Subjazem, também, estratégias de dominação e controle de grupos sociais em variados
contextos, de vigência de regime colonial e pós-colonial. A reflexão em torno de
propostas educacionais em Cabo Verde, ao longo do período em análise, possibilita a
apreensão de tensões que se produziram no encontro de grupos originários de
experiências sociais e culturais heterogêneas.

Palavras-chave
Educação, culturas, reformas, dominação, controle, independência, colonização,
descolonização
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ABSTRACT

MONIZ, Elias Alfama Vaz. Fragmentos de propostas educacionais na história de Cabo

Verde: da descoberta das ilhas aos anos 90 do século XX. Orientadora: Maria Antonieta

Martinez Antonacci. São Paulo: PUC/SP, 2007. Tese (Doutorado em História).

This study emphasizes educational matters in Cape Verde that takes place in specif

historical contexts, specially during the 1990s. From this research, discussions are

emerged under cultural and political tensions, as well as the cape verdian identity and its

typical elements, such as the Creole, mother tangue of Cape Verde. It implies, as well,

strategies of domination and control from social groups in various contexts, during the

colonial regime and post-colonial period. The reflections about educational proposals in

Cape Verde, during the mentioned period, allow us to understand the tensions produced

in the encounter of human groups with different social experiences and cultural

backgrounds.

Key-words:

Education, culture, reform, domination, control, independence, colonization,
decolonization.
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A trajectória e as balizas deste estudo

A idéia de analisar um processo social  como a educação em Cabo Verde, país

que ainda sofre as conseqüências de experiências traumáticas da colonização e

descolonização, ocorreu-nos desde quando preparávamos a monografia de fim curso,

inserido no Bacharelato em História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre 1992 e 1997. Ao finalizar a monografia

percebemos a extensão e complexidade do tema, com potencial para realizarmos

trabalhos de outras dimensões, além de uma monografia de conclusão de curso.

Concluída a monografia, ficou evidente que inúmeras questões ficaram sem

encaminhamentos, impondo que aprofundássemos aspectos e alargássemos nossos

horizontes em relação à própria problemática do desenvolvimento de Cabo Verde.

Assim, avançamos para o mestrado, realizado na UFRJ entre 1998 e o ano 2000, que

possibilitou-nos entender que a educação não se constitui em fenômeno isolado dentro

de uma sociedade. Cabe-lhe um papel importante nos destinos desta, influenciando

tomadas de posicionamentos, atitudes e comportamentos.

Todavia, uma série de imperativos obstaram a que o nosso trabalho atingisse um

nível que considerássemos satisfatório. Por isso, as nossas inquietações em relação às

questões educacionais em Cabo Verde só aumentaram ao longo dos tempos. Mais

recentemente, depois de ingressarmos no curso de doutorado em História da PUC/SP e

com a verticalização de leituras sobre questões culturais, começamos a perceber como

são e estão imbricadas as relações entre educação, cultura, sociedade e poder.

A partir daí reformulamos os nossos ângulos de abordagens (recortes

temporais/espaciais, discussões bibliográficas, perspectivas teórico-metodológicas) e,

consequentemente, redefinimos a pesquisa, olhando para a cultura por outros ângulos.

Na sequência das discussões desenvolvidas sobre a cultura ao longo dos cursos que

frequentámos, ficaram evidentes a necessidade de mudanças nos procedimentos

metodológicos, no relacionamento com as fontes e a importância de discussões

bibliográficas, no tangente à cultura cabo-verdiana no nosso trabalho. Assim, autores

como Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall, E. P. Thompson, Homi Bhabha

Joseph Ki-Zerbo, Hampathé Bâ, Sheik Hamidou Kane que trabalham com recortes de

questões culturais, constituíram aportes fundamentais para o desenvolvimento de

reflexões acerca de tensões culturais em nosso estudo. Outros como Edward Said ou
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Ella Shohat e Robert Stam que, a partir de estudos sobre questões culturais, buscaram

desconstruir teorias, paradigmas que sustentam relações desequilibradas, de exploração

entre aquilo que Shohat e Stam, em “Crítica da imagem eurocêntrica”, se recusam a

chamar de ocidente (agrupado pelos EUA e Europa)1 e o resto do mundo, secundaram

nossas análises sobre enfrentamentos culturais ocorridos nas ilhas entre africanos e

europeus.

Foram indícios de pretensões homogeneizantes em Cabo Verde que nos

instigaram, ao longo dos anos, para abordagens que pudessem trazer à tona

entrecruzamentos culturais, posicionamentos e discursos que deram corpo ao aparato

social cabo-verdiano no período 1975/1990. Aliadas a estas preocupações estão

experiências repletas de negativas no que concerne ao nosso acesso a processos

ensino/aprendizagem2 e a benefícios públicos que, para alguns na sociedade cabo-

verdiana, tornaram-se proibitivos.

A opção pelas abordagens educacionais permitiu-nos vislumbrar possibilidades

de questionamentos a fundamentos teóricos que sustentavam os discursos de atores

sociais como PAIGC3/PAICV4, transformado em “Partido/Estado”5. Permitiu-nos ainda

                                                          
1 Segundo Shoat e Stam, o Ocidente é uma construção fictícia baseada em mitos e fantasias. De uma
perspectiva geográfica, o conceito é relativo. Aquilo que o Ocidente chama de Oriente Médio é, do ponto
de vista chinês, a Ásia Ocidental. Em árabe, a palavra utilizada para denominar o Oeste (Magreb) se
refere ao norte da África, a parte mais occidental do mundo árabe, em oposição a Mashreq, a parte
oriental (em árabe, “Oeste” e “estrangeiro” dividem a mesma raíz). Cf SHOHAT, Ella e STAM, Robert.
“Crítica da imagem eurocêntrica”. São Paulo: Ed. Cosac Naif, 2006, p. 37.
2 Ao longo do meu percurso escolar quase sempre foi-me vedado acesso ao ensino em Cabo Verde. Já nos
primórdios da minha trajetória, aos seis anos de idade, fui impedido de iniciar os estudos, porque só
completaria sete anos – idade que dava acesso à escola para os “descamisados” –, meses depois do início
do ano letivo. Mais tarde, quando a reforma educacional de 1990 começou a ser urdida, voltei a vivenciar
esta situação, por supostamente ter ultrapassado a idade escolar. E não param por aí os impedimentos com
que fui me deparando: quando julgava ter ultrapassado todos os obstáculos, eis que, aprovado para o
ingresso no curso de mestrado da UFRJ, defrontei-me com a necessidade de pleitear uma bolsa ao
governo de Cabo Verde. Novos obstáculos, outras negações – agravados pelo fato de não assumir
nenhuma cor política e não ter “cunha”, o que também não aceitaria, tal a minha aversão à subserviência,
à bajulice e ao servilismo. Persistente que sou, quase sempre encontrei outras saídas, sem abrir mão dos
meus princípios, exigindo-me grandes esforços -, e aqui cheguei.
3 P.A.I.G.C, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, foi fundado em 1956 por
Amilcar Cabral, Aristides Pereira (presidente da República de Cabo Verde de 1975 a 1991), Fernando
Fortes, Júlio de Carvalho e Elisée Turpan. Com propósitos de pôr termo às injustiças sociais marcantes
nas sociedades cabo-verdiana e guineense, o P.A.I.G.C desenvolveu intensa campanha de denúncias das
situações de espoliação e exploração por que passavam os povos da Guiné e Cabo Verde, transformando-
se num dos protagonistas do processo que culmina com o fim da colonização dos povos da Guiné e Cabo
Verde.
4 P.A.I.C.V, Partido Africano da Independência de Cabo Verde, nasceu em 1981 na seqüência do golpe
de Estado ocorrido na Guiné Bissau, em 1980, que pôs termo a um projeto de unidade política dos dois
países. Entretanto, a Guiné conservou a sigla original, P.A.I.G.C – Partido Africano da Independência da
Guiné e Cabo Verde.
5 O uso da terminologia “Partido/Estado” para fazer referência ao P.A.I.G.C/P.A.I.C.V deve-se, por um
lado, ao fato deste partido ter dominado, sozinho, todo o cenário político cabo-verdiano no período de
1975/91. Por outro lado, o próprio partido adotou essa terminologia, ao incorporar o Estado à sua
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a possibilidade de problematizar decisões político-partidárias concernentes a vários

movimentos sociais, como justificativas elencadas para explicar problemas

educacionais decorrentes da forte evasão escolar, problemas sociais despoletados por

políticas incongruentes com as nossas realidades, caso da Reforma Agrária de 1981,

etc.

À luz de nossas pesquisas, surpreendemos implicações de políticas públicas

educacionais no referente ao desenvolvimento do país. Daí a preocupação em

questionar argumentos que fundamentaram reforma educacional de 1990, tendo em

conta suas origens e discursos fundadores. Assim, questões voltadas para a

problemática educacional orientaram nossas pesquisas: como se posicionaram o setor

político-partidário e grupos sociais no processo de redefinição da política educacional?

A partir de que perspectivas sociais objetivos traçados nos planos de desenvolvimento

e outros documentos governamentais visaram solucionar os problemas do país através

de reformas educacionais? Qual desenvolvimento? Para quais agentes sociais?

O amadurecimento dessas questões, que vinham de pesquisas de mestrado,

contribuiu para promovermos, a par do enfoque educacional, discussões e análises

acerca de processos históricos, culturais e sociais que marcaram os destinos de Cabo

Verde no período em questão. Dados recolhidos ao longo desses anos de pesquisa

permitiram-nos articulações, encaminhando para uma periodização cujos marcos são os

anos de 1975 e 1990. Aquele, em razão do fim do domínio colonial português, que

resultou no início de uma nova era para Cabo Verde. Este por coincidir com o fim do

regime de partido único em Cabo Verde, quando começou a implementação da reforma

educacional de 1990.

Esses marcos sinalizam trajetórias e movimentos carregados de ambiguidades,

indiciando tentativas de racionalização6 de modos de ser, viver, pensar de grupos sócio-

culturais, historicamente constituídos em experiências de vida, trabalho e práticas

culturais forjadas em seus cotidianos de luta e sobrevivência em séculos de domínio

colonial. Tais indícios subjazem de narrativas como a que se segue, de um antigo
                                                                                                                                                                         
orgânica, como se pode depreender da passagem que se segue: “Quem dirige superiormente o nosso
Estado, quem está à frente dos Ministérios, são dirigentes do nosso Partido ou militantes de bastante
confiança (…) O nosso Estado é um instrumento nas mãos do nosso Partido e, portanto do nosso povo,
para que, com a sua eficácia técnica e administrativa, cumpra e execute as linhas gerais da ação
governativa definidas pelo Partido”. Cf. P.A.I.G.C. “Sobre  as relações Partido-Estado”. In Unidade e
Luta, Órgão de Informação da Comissão Nacional de Cabo Verde do P.A.I.G.C. Praia, nº 1, ano I, jul.,
1976, p. 9.
6 Essas práticas foram iniciadas no século XIX com o racismo biológico, em que o colonizador tentou
explicar a dominação pelas diferenças biológicas, e no período pós-independência, quando houve uma
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dirigente do aparelho estatal: “Negamos a improvisação para agir de maneira científica

e racional, única via para de fato conseguirmos levar o nosso povo ao desenvolvimento

e do progresso”7, em clara evidência de intervenções na vida social, em tentativas de

fecharem espaços e relações flexíveis ao improviso ou improvisações.

As nossas atenções, neste trabalho, concentraram-se em análises de questões

educacionais em debate em Cabo Verde no período delimitado, suas articulações com

poderes constituídos em várias conjunturas – colonial e pós-colonial -, tendo em conta

vertentes históricas, sociais, políticas, culturais que assumem.

No decorrer da pesquisa buscamos analisar, ainda através da reforma

educacional de 1990, trajetórias e tensões do sistema educativo cabo-verdiano, formas

de expansão do ensino e rumos que este tomou, que se evidenciaram a partir de nossas

heranças culturais, por nossas inserções sócio-econômica e pela defasagem da

estruturação de um poder político centralizador, monopolizador em relação à

diversidade das experiências históricas vividas em Cabo Verde.

Este percurso permitiu-nos perceber interacções de alguns recortes sociais -

herança cultural actuando sobre objectivos propostos para a educação, direcções que

tomou a nossa economia ao gerar novas e cada vez maiores necessidades de “mão-de-

obra qualificada8” - que são inerentes ao ensino cabo-verdiano. A expansão do ensino

básico, cedendo a pressões desses fatores que o caracterizam, vem provocando

bloqueios desde a década de oitenta.

Nossas pesquisas para este doutorado centraram-se em algumas perspectivas de

análise que fugiram ao âmbito do mestrado. Não estaria o grupo incumbido de idealizar

políticas educacionais em Cabo Verde comandado por critérios políticos que, em última

instância, traduzem intentos colonialistas de setores dominantes dentro e fora de Cabo

Verde? A política educacional posta em prática em qualquer das conjunturas – antes e

após a independência –, não teria sido tão somente orientada por interesses de um

sistema educativo voltado a necessidades e valores de grupos hegemônicos, para

instituir e legitimar seu poderio político? Não terá sido a educação, ao longo do período

em estudo, mais um meio de perpetuação de formas de desenraizamentos culturais, de

                                                                                                                                                                         
redifinição desses conceitos e a dominação passou a ser exercida noutros moldes.
7 PEREIRA, A. “Negamos a improvisação para agir de maneira científica e racional”. In Jornal Voz Di
Povo, Praia, 9 de jul. 1977, ano II, nº 101, p. 5.
8 Qualificação da mão-de-obra entendida nos moldes capitalistas, isenta de preocupações com o
letramento para democratização do acesso a informações/discussões, visando transformar boa parte dessa
população escolar em força de trabalho para o mercado.
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simplificações sociais e de controles ideológicos postos em prática desde o período

colonial?

Nossas perspectivas de análise impuseram incursões à categoria

“desenvolvimento” para tentarmos explicitar dimensões de políticas educacionais postas

em prática em Cabo Verde e surpreender interesses de grupos formuladores de políticas

públicas em Cabo Verde. Para fins de articulação e compreensão dos objetivos

educacionais9 em Cabo Verde, também sentimos necessidade de precisar a categoria

“cultura” que nos direcionou para indícios de tensões que estavam em processo na

realidade cabo-verdiana. Discussões em torno dessas categorias (cultura e

desenvolvimento) encaminharam-nos para leituras críticas do projeto político do

P.A.I.G.C/P.A.I.C.V.

Na trajetória desta pesquisa voltamo-nos, num primeiro momento, para a

generalidade de produções como livros, folhetos, periódicos escolares, séries de

material pedagógico, Relatórios produzidos pelo Ministério da Educação de Cabo

Verde, planos de desenvolvimento, decretos, boletins oficiais e ministeriais, jornais,

documentos governamentais, documentos resultantes de seminários, congressos, work

shops, fóruns versando sobre educação ou a ela referente no período que abrange as

nossas pesquisas. A partir do contato com este manancial de material empírico

disponíveis nos arquivos e bibliotecas cabo-veridanos, quais sejam: Instituto de Arquivo

Histórico Nacional de Cabo Verde, Biblioteca Nacional, Centro de Documentação da

Praia, Arquivos do Ministério da Educação, buscamos mapear intentos coloniais e neo-

coloniais no que se refere à educação de modo a  discutir, não só a sua gênese em Cabo

Verde, mas também sua nova roupagem no período pós-colonial.

No início dessas abordagens, centrámos nossas atenções sobre materiais

bibliográficos: livros, revistas, boletins, jornais e documentos governamentais. Porém, a

grande quantidade de documentos existente em Cabo Verde, versando sobre a educação

assume, quase sempre, um caráter oficial, restrito em seu senso crítico. A par desta

diretiva, fomos vendo que a reconstituição de parte do universo institucional

colonialista possibilita acompanhar o papel da Igreja Católica na formação de uma

consciência subalternizada na população cabo-verdiana. Daí, nossas preocupações em

atingirmos expressões, imagens, indícios de tensões vivenciadas em torno dos

preocedimentos de concentração de poderes no Partido/Estado.

                                                          
9 Referimo-nos não somente aos expressos nos planos ou leis, mas àqueles cujos documentos que
trabalhamos buscaram marginalizar e/ou silenciar.
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Procuramos fazer uma abordagem à contrapelo da realidade educacional em

Cabo Verde, conferindo um caráter problematizador ao nosso trabalho que, entretanto,

pode funcionar como uma “faca de dois gumes”. Se, por um lado, este caráter

problematizador pode torná-lo relevante, pelos aportes e indagações que tentamos

encaminhar, por outro, pode funcionar como um grande handcap, pois a falta de estudos

abordando esta temática de forma independente, a partir de perspectivas críticas,

dificulta o surgimento de discussões profícuas em torno dessa questão, podendo obstruir

ou até inviabilizar contributos não apenas para nossa pesquisa, como para a própria

sociedade cabo-verdiana, de um modo geral.

Entretanto, é de salientar que no meio desse deserto encontramos oásis, de onde

sobressaem alguns autores cujos trabalhos revelaram-se muito proveitosos para a nossa

pesquisa, principalmente pelos indícios que vários deles trazem sobre a história de Cabo

Verde em suas múltiplas facetas, sinalizando direções que nos ajudaram a desbravar

caminhos para essa pesquisa.

Um desses autores, António Carreira10, produziu um estudo vastíssimo sobre

Cabo Verde, sendo referência para aqueles que pretendem inteirar-se de experiências

históricas de Cabo Verde. Ainda que com uma visão um pouco idílica das relações

estabelecidas entre grupos sociais que atuaram em Cabo Verde, Carreira leva-nos ao

âmago das raízes da caboverdianidade, fornecendo pistas que contribuem para a

recuperação de vertentes da nossa historicidade.

Elisa Andrade11, que em sua obra “As ilhas de Cabo Verde: da descoberta à

independência nacional (1460-1975)” faz uma análise crítica das relações de exploração

estabelecidas em Cabo Verde no período colonial, constitui outra referência para quem

se debruça sobre Cabo Verde. Nesta obra, Andrade chega à compreensão de

mecanismos da dominação econômica e da pobreza do arquipélago de Cabo Verde ao

desnudar o projeto colonial português, centrado numa administração predatória que

levou à destruição das bases materiais e sensíveis que sustentam uma comunidade

histórica. Neste estudo, a autora bate-se de frente com aqueles que, de formas diversas,

tentam abafar nossas marcas africanas, recuperando traços indeléveis da nossa

identidade.
                                                          
10 Carreira, historiador que dedicou boa parte de suas pesquisas à História de Cabo Verde, publicou, entre
outras, as seguintes obras: “Crises em Cabo Verde nos séculos XVI e XVII”; “Alguns aspectos da
Administração Pública em Cabo Verde no século XVIII”; “Cabo Verde: formação e extinção de uma
sociedade escravocrata (1460-1878)”, etc.
11 Com pesquisas sobre Cabo Verde colonial, Andrade é uma das pioneiras na recuperação do arsenal
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De salientar ainda a importância de autores como João da Silva Feijó, Padre

António Brásio, Cristiano de Sena Barcellos, António Pusich e alguns anônimos, cujos

trabalhos apontam caminhos que ajudam na construção de outras versões da nossa

história.

Outra contribuição importante vem do estudo realizado por uma equipe de

consultores portugueses coordenada por Marçal Grilo12, nos anos oitenta. Com uma

análise detalhada do contexto social, cultural e econômico, o relatório apresentado pela

equipe traz à baila a questão educacional cabo-verdiana, colocando em destaque os

vários fatores de constrangimento do funcionamento do sistema educativo. Tal estudo

despertou-nos para um entendimento mais denso da realidade social que só emerge

quando análises sobre suas dimensões ou setores abarquem abordagens mais plenas.

A partir de discussões com estes autores, passamos a melhor entender as

interligações dos setores governamentais, a suspeitar dos obstáculos que levaram ao

fracasso do sistema de ensino nos anos oitenta e a duvidar dos argumentos usados para

explicar os problemas educacionais em Cabo Verde. Ao enumerar os fatores que

bloquearam o funcionamento do sistema educativo, sobretudo quando realçou a questão

do desemprego, formação profissional e mão-de-obra necessária para um

desenvolvimento global e integrado, este estudo encaminhou-nos para reflexões sobre

as estratégias adotadas para o sistema educacional, visando o progresso de Cabo Verde.

Daí a pergunta: como se evidenciaram relações entre educação e outros setores da vida

pública estatal em Cabo Verde após 1975?

Outra obra que nos deu suporte para a realização deste trabalho foi “Os filhos da

terra do sol”13, de Leila Leite Hernandez. Abordando aspectos relevantes das relações

políticas, culturais e econômicas tecidas no arquipélago pelos diversos grupos sociais

em presença, Hernandez constrói um quadro analítico do processo histórico que ajuda a

compreender a nossa problemática na contemporaneidade.

A radiografia realizada pela autora sobre a realidade social cabo-verdiana ajuda

a entender a estruturação do poder no pós-independência. A reconstrução do contexto

sócio-político de Cabo Verde nas véspera da independência, levada a cabo por

Hernandez, constitui outro elemento facilitador para a compreensão das tensões que

                                                                                                                                                                         
histórico-cultural cabo-verdiano
12 Consultor da empresa portuguesa PARTEX, contratada para assessorar o governo cabo-verdiano na
projeção da reforma educacional de 1990.
13 HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. “Os filhos da terra do sol: a formação do Estado-Nação
em Cabo Verde”. São Paulo: Sumus, 2002.
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deram corpo ao aparato social em Cabo Verde, no período de 1975 a 1990. “Os filhos

da terra do sol” trouxe contribuição valiosa ao estudo e debate sobre questões candentes

da nossa realidade: o jogo político urdido no pós-independência, com toda sua

abrangência, econômica, cultural e social.

Integram ainda este quadro de referências, estudos realizados sobre Cabo

Verde por autores como Humberto Cardoso, José Carlos dos Anjos, Manuel Veiga,

Tomé Varela, Mário Fonseca, Gabriel Fernandes, José Luís Hopffer Almada que, apesar

de perspectivas diferentes de análises, foram aqui tratados de modo a tirar partido dos

indícios que fornecem para o entendimento de questões relevantes para nosso trabalho,

quais sejam, a estruturação do poder em Cabo Verde, discussões sobre a língua e

discussões em torno de processos identitários.

Em sua obra “O Partido único: um assalto à esperança”, Humberto Cardoso

aponta para indícios de acirradas disputas sociais na sociedade cabo-verdiana, gerando

um clima de medo e desconfiança nas populações. Nesta obra, Cardoso deixa ver que o

fim da actividade privada nas áreas de saúde, ensino e comunicação, para além do seu

sentido mais genérico no quadro ideológico, adquiria, sobretudo no ensino, significados

especiais. Ao enfatizar questões de natureza político-ideológico, a obra de Cardoso

alerta para a necessidade de análises sobre os objetivos traçados para a educação, das

leis que regulamentam este sistema, pois só através de uma leitura atenta torna-se

possível entender o que quer os objetivos, como a própria lei deixam nos seus

interstícios.

José Carlos dos Anjos, em “Intelectuais, literatura e poder em Cabo Verde: lutas

de definição da identidade nacional”, com uma análise cirúrgica das estruturas sociais

do Cabo Verde pré-independência e imediato pós-independência colocou em evidência

questões identitárias que deram corpo a acirradas disputas pelo poder, tanto no Cabo

Verde colónia, como no Cabo Verde independente. Em suas análises, Anjos faz ver

como grupos outrora preponderantes na sociedade cabo-verdiana – finais do período

colonial -, com relevante papel nas disputas travadas com a administração colonial em

Cabo Verde, viram-se arredados do jogo do poder e reduzidos à insignificância no pós-

colonial.

Fernandes, em “A diluição da África: uma interpretação da saga identitária cabo-

verdiana no panorama político (pós)colonial”, afina pelo mesmo diapasão de Anjos e

Cardoso, desenvolvendo discussões em torno de formulações de processos identitários

forjados por elites cabo-verdianas, a partir de pelejas mantidas, em Cabo Verde, entre
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colonizador/colonizado, das quais resultaram tensões que enformaram outras disputas:

eurocentrismos/africanismos. Das análises desenvolvidas por Fernandes, nesta obra,

emergem imbricados procedimentos explicativos de processos de formação,

organização, estruturação da sociedade cabo-verdiana centrada em disputas atrás

referenciadas: colonizador/colonizado e eurocentrismos/africanismos

A intensa discussão desenvolvida em torno da língua cabo-verdiana, o crioulo,

por Veiga e Varela em livros, artigos em revistas e jornais, ou em fóruns e debates

versando esta temática foi de significativa importância para o entendimento do relevante

papel que a língua desempenha nos jogos do poder. Permitiu-nos chegar ao cerne de

certas explicações falaciosas sobre insucessos de políticas públicas, tendo a língua como

fator preponderante no período pós-colonial, permitindo melhor apreender o porquê da

proibição do crioulo em diversas situações de fala, particularmente no período colonial.

Leituras de dissertações, teses, artigos, livros, ainda que de realidades diferentes

e que pouco têm a ver com experiências cabo-verdianas, vêm redimensionando as

articulações entre educação, cultura, economia, política. Acompanhadas de triagens à

documentação oficial produzida sobre o tema em Cabo Verde, encaminharam-nos para

relações críticas com a memória institucionalizada sobre procedimentos educacionais

em Cabo Verde.

Estudos14 norteados por questões de nosso interesse e que, de uma perspectiva

crítica, versaram sobre a educação no Brasil dos anos 20/30/40, ao darem conta de

intenções de harmonização de diferenças, de homogeneização de formas de pensar,

sentir, viver e trabalhar dos diferentes grupos sociais, atentaram para a educação como

um meio eficaz em concretização de controlos sobre a sociedade, serviram de

orientação para nossas análises. Tais pesquisas possibilitaram-nos desenvolver olhares

críticos sobre dimensões da realidade histórica de Cabo Verde, onde, no dia-a-dia, eram

cada vez mais evidentes esses indícios, com a criação de organizações de massa, de

escolas do partido, obstrução de formas de comunicação e educação a grupos com

perspectivas de vida diferentes.

                                                          
14 Entre estes estudos estão: D’ ÂNGELO, Newton. “Escola sem professores – o Rádio Educativo nas
décadas de 1920/40”. São Paulo, 1994, 225 p. Dissertação. (Mestrado em História Social) PEPGHIS/SP,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; FILHO, Ney Moraes. “Educação dos Sentidos na Escola
Nova – dimensões do uso de audiovisuais no ensino de História (1920-1960)”. São Paulo, 1993, 190 p.
Dissertação. (Dissertação em História Social) PEPGHIS/SP, PUC/SP; MATE, Cecília Hanna.
“Dimensões da educação paulista nos anos 20: inquirindo, reformando, legitimando uma escola nova”.
São Paulo, 1991, 120 p. Dissertação (Dissertação em História Social) PEPGHIS, PUC/SP; TELES,
Angela Aparecida. “Cinema contra Cinema – o cinema educativo em São Paulo nas décadas de 1920/30”.
São Paulo, 1995, 166, Dissertação (Dissertação em História Social), PEPGHIS, PUC/SP.
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Também foi importante o contacto com a produção escolanovista brasileira15

que, em seus intentos de reorganização socio-cultural a partir da educação, procurou

produzir meios de homogeneização e nacionalização de formas de vida e de expressão

culturais. Tais leituras encaminharam-nos para a redefinição de algumas posições sobre

as questões educacionais em Cabo Verde. Começamos a perceber que, por exemplo, a

recuperação do patrimônio cultural em Cabo Verde, no período pós-colonial, pode

ultrapassar a simples preocupação de promover “uma tomada de consciência por cada

indivíduo dos valores específicos da sua cultura”16, para centrar-se em perspectivas de

racionalização e enquadramento de populações através da extirpação daquilo que

autoridades em educação denominaram de “maus hábitos”, quais sejam: crendices,

improvisos, hábitos irregulares, etc.

Dos indícios fornecidos por documentos escritos em Cabo Verde emergem

saberes, interesses, pretensões de grupos sociais constituintes de dimensões de

expressões socio-culturais cabo-verdianas. Contudo, desses mesmos materiais não foi

possível alcançar dimensões que possibilitassem compreensões mais abrangentes sobre

experiências educacionais em Cabo Verde com graus de sustentabilidade razoáveis.

Por tratarem-se, em sua grande maioria, de documentos governamentais,

inviabilizam a “(...) apreensão de significados com que homens, mulheres, crianças

experimentam seus modos de viver, de trabalhar, de se organizar, de lutar e se

lembrar”17, encaminhando nossas atenções para depoimentos, relatos, memórias onde

emergissem indícios de realidades vividas em formas de falar e narrar, em gestos, vozes,

expressões ou modos de posicionarem-se.

Impossibilitado de atingir, através de documentos políticos e partidários, formas

de compreensão mais densas, que permitissem apreender como tais processos e eventos

foram vividos, como concorreram para desdobramentos históricos, posto terem sido

usados para fins governamentais, sustentamos parte de nossas considerações em

entrevistas orais que trouxeram fragmentárias tensões e críticas a expressões vividas na

sociedade cabo-verdiana, contrariando perspectivas de realidades harmônicas

                                                          
15 Destacam-se as atuações e análises de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Sampaio Doria, Roquete
Pinto, Afrânio Peixoto, Francisco Campos e outros, que desenvolveram estudos visando “regenerar
costumes” via educação.
16 OSÓRIO, Oswaldo. “A cultura popular nas comemorações do III aniversário da Independência”. In
Jornal Voz Di Povo, Praia, 15 de jul. 1978, ano III, nº 152, p.8.
17 ANTONACCI, Maria Antonieta. “Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de
folhetos; Nordeste do Brasil, 1890/1940”. In Projeto História, São Paulo, Educ, nº 22, jun., 2001, p. 106.
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perpassadas pelos documentos oficiais, que não expressam todas as nuances e

diversidades da condição humana.

Um conjunto de testemunhos de como foram vivenciados problemas

relacionados à educação foi sendo construído a partir de depoimentos recolhidos através

de conversas, contatos e/ou entrevistas gravadas com integrantes de universos com as

seguintes características: pessoas que vivenciaram experiências colonial e pós-colonial;

professores, estudantes, funcionários18 do ME, intelectuais, escritores, artistas e ex-

integrantes do aparelho do Estado. Estes agentes, tendo vivenciado experiências sociais

e educacionais cabo-verdianas no período em foco, relembraram e transmitiram

diferentes versões sobre ângulos de propostas educacionais na história de Cabo Verde19.

Do universo de testemunhos atrás referido, gravados em depoimentos de 10

cabo-verdianos, demos especial atenção às memórias de pessoas que integram a faixa

etária compreendida entre os 50 e 70 anos, por terem vivenciado experiências coloniais

por um período bastante alargado. Todos experimentaram pelo menos 20 anos desse

período e, deste modo, preservam na memória experiências vivenciadas nesses terríveis

anos da nossa história. Em vários momentos da tese recorremos a suas performances e

representações verbais nos depoimentos para consubstanciar nossas argumentações

sobre questões que documentos escritos não nos davam suporte.

Este recurso à História Oral prendeu-se tanto a razões metodológicas, como

política. A análise do manancial bibliográfico sobre Cabo Verde nas primeiras décadas

após a independência indicia a diluição de dinâmicas socio-culturais, muito ativas no

pré-independência, entretanto cooptadas no pós-independência. Estes processos de

cooptação de movimentos e cerceamento de expressões, restringiram a proliferação de

idéias, debates críticos, construção de espaços onde a diversidade de opiniões e

pensamentos pudessem imperar, posto que o Partido/Estado, ao reclamar para si o

controlo dos meios de comunicação e de todos os meios de formação de opinião, acabou

por polarizar todas as possibilidades de análises, obstruindo o acesso a outras evidências

históricas, a movimentos de grupos sociais que parecem terem perdido expressão no

cenário público.

                                                          
18 Na impossibilidade de ouvir todos os integrantes do universo estabelecido para as entrevistas, e para
não abdicarmos de suas valiosas contribuições, aplicamos questionários aos estudantes do ensino básico e
secundário, que foram importantes para aferir alguns dados sobre a educação no Cabo Verde
independente. Encontram-se em apêndice ao final deste texto.
19 Em alguns casos, para preservar identidades dos depoentes que exigiram o anonimato, foram usados
nomes e referências fictícios.
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Tais percalços também aparecem nesse trabalho, pois ao nos debruçarmos sobre

o período pós-colonial do percurso histórico de Cabo Verde, encontramos inúmeras

dificuldades no acesso a acervos documentais e discussões então vigentes na sociedade

cabo-verdiana. Documentos que julgávamos de transcendental importância para nossas

pesquisas20, foram-nos vedados sob pretexto de não estarem devidamente organizados.

Aqueles a que tivemos acesso tratam, essencialmente, de enaltecer as ações partidárias,

silenciando dinâmicas sociais e culturais cabo-verdianas.

Deste modo, a História Oral foi o recurso pelo qual buscamos surpreender

dimensões dessas dinâmicas freadas e deixadas à margem no despertar do Cabo Verde

independente. Assim, acompanhando Portelli, tentamos tirar proveito do fato de

“que nenhuma pessoa, (...) ao responder uma entrevista, aceita reduzir
sua própria vida a um conjunto de fatos que possam estar à disposição
da filosofia de outros (...) Pois, não só a filosofia vai implícita nos
fatos, mas a motivação para narrar consiste precisamente em expressar
o significado da experiência através dos fatos: recordar e contar já é
interpretar”21.

A partir de encaminhamentos sugeridos por contatos com o material

bibliográfico e testemunhos orais, chegamos a compreensões historicamente plausíveis

sobre questões culturais e educacionais em Cabo Verde. Documentos e fontes a que

tivemos acesso impuseram a divisão do trabalho em duas partes para atender à dinâmica

das considerações tecidas. Na I Parte, “Historicidade das formas de dominação e

transgressão coloniais em Cabo Verde”, buscamos surpreender “cacos” de nossas

dinâmicas históricas. Promovemos discussões em torno da tentativa de formação de

mentalidades subalternizadas na multiplicidade de experiências de populações cabo-

verdianas passíveis de serem hoje apreendidas. Ainda nesta parte, tentamos

contextualizar evidências de desacertos e desencontros da conjuntura internacional em

finais dos anos oitenta, que entravaram projetos que visavam manter a ordem instaurada

com os processos de independência.

O trabalho comporta uma II Parte, onde - tendo como suporte jornais, revistas e

boletins do Ministério da Educação, decretos, artigos e portarias versando sobre a

                                                          
20 Documentos que estão nos acervos do partido.
21 PORTELLI, Alessandro. “A Filosofia e os Fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e
nas fontes orais”. Tempo, Rio de Janeiro, vol. 1, nº 2, 1996, p. 2
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educação – debruçamo-nos sobre questões que permearam a educação em Cabo Verde,

de 1975 a 1990.

Antes de entrarmos nas questões educacionais do pós independência,

trabalhamos, no primeiro capítulo desta parte, dados educacionais referentes ao período

colonial onde emergem indícios que permitem adensar compreensões em relação a

movimentos colonizadores de corpos e mentes de povos africanos “conquistados”. A

partir de análises destas evidências, com foco em processos e materiais sobre a

educação, tangentes ao período 1975/1990, no segundo capítulo desta parte, buscamos

surpreender, nos discursos e em alguns exercícios governativos, a reiteração de

estratégias de poder outrora postas em prática – ainda que redefinidas e adaptadas à

nova conjuntura.

Nesta parte, centramos análise na  reforma educacional de 1990, onde

percebemos como, mesmo após a independência, a educação, ainda que de forma sutil,

continuou a ser utilizada para fins de manutenção de interesses e valores na perspectiva

de políticas colonialistas, expondo raízes dos profundos confrontos culturais que

marcaram e marcam as relações do ocidente cristão com partes das Áfricas.
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Pensando “cultura” e “desenvolvimento” na problemática histórica de Cabo Verde

A reflexão em torno das categorias cultura e desenvolvimento, a partir da

problemática educacional de Cabo Verde, resulta de uma preocupação teórico-

metodológica e histórico-social, visando aprofundar as conotações que subjazem destas

expressões históricas, facilitando o diálogo com nossas fontes. Além da necessária

historicidade no uso dos termos, a forma como tratamos os dados, organizamos as

informações e analisamos os fatos, impôs reflexões em torno dessas categorias.

Sobre o conceito cultura1 existem numerosas argumentações. Entretanto, no

contexto dos Estudos Culturais recebe tratamentos críticos, a partir de múltiplas

perspectivas, entre as quais destacamos: uma tradicional, carregada de preconceitos que

desconsidera aqueles que não tiveram acesso a uma instrução de tipo clássica; e outra

que a define como somatório de conhecimentos mais ou menos vastos e especializados,

adquiridos por meio de estudos feitos em escolas ou universidades.

Na vertente tradicional, povos oriundos de ancestrais matrizes de tradições orais2

foram e são desqualificados, votados a categorias inferiores e, não poucas vezes

subjugados e dominados pelos que se consideram portadores de elevados estágios

culturais, sob o pretexto de os dotar de “civilização”. Com base nesta classificação, por

muito tempo, dirigentes e elites europeus justificaram a colonização de povos

“primitivos” ou “incultos”, sobretudo os da África, que não adquiriam seus

conhecimentos em escolas ou universidades como as instituídas e legitimadas pelos

colonizadores, na Europa desde primórdios dos tempos modernos.

Para analisar a cultura enquanto modo de viver, pensar e sentir importa enfatizar

mudanças de enfoques ocorridas nos campos da antropologia e da história, que podem

ajudar a melhor pensar esta categoria de análise. A percepção de que a cultura resulta de

                                                          
1  - “(...) um conceito que em si mesmo, através da variação e complicação, incorpora não só as questões,
mas também as contradições através das quais se desenvolveu, (...) funde e confunde as experiências e
tendências radicalmente diferentes de sua formação”. WILLIAMS, Raymond. “Marxismo e Literatura”.
Trad. de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 17.
2 Povos que adquirem seus conhecimentos tendo por base suas experiências de vida e de trabalho, sendo
que a educação faz-se através da observação e transmissão de práticas e saberes via contos, provérbios,
performances, rituais, comportando aspectos múltiplos e complexos. A criança e o jovem, ao longo dos
anos, vão recebendo ensinamentos não só sobre a história, a filosofia, a religião, as leis, os costumes, as
diversas heranças transmitidas de geração em geração, mas ainda sobre atitudes e comportamentos que
deverão observar em suas vidas em relação a si, aos outros e ao meio circundante. Sobre formas de
transmissão de conhecimentos em várias Áfricas, ver HAMPATÉ BÂ, A. Amkoullel, o menino fula.
Trad. Xina Smith de Vasconcellos. São Paulo: Pala Atenas: Casa das Áfricas, 2003.



27

relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza leva-nos à inferência de

que as relações de vida, trabalho e comunicação são mais abrangentes do que as

propriamente ditas relações de produção. Daí que a relação homem/sociedade, como a

que decorre no processo educativo, seja fundamentalmente uma relação cultural,

porque, na medida em que ocorre, socializa e humaniza relações sociais para

sobrevivência. Na medida em que a natureza é transformada pela ação e interação entre

homens, mulheres e crianças, estes tornam-se agentes transformadores, produzindo

culturas e modos de vida

As maneiras específicas de homens e mulheres de uma dada cultura pensarem,

falarem, reagirem em relação a acontecimentos como nascimento, doença, morte,

contatos com outros seres e energias são expressões de pertencimento a uma mesma

comunidade. Além de ser “um processo social constitutivo, que cria ‘modos de vida’

específicos e diferentes”3, a cultura - conceito carregado de tensões, que incorpora não

só questões de vida e morte, mas também contradições através das quais se

desenvolvem4 - é, também, modo de organização e forma de pensar.

Podemos dizer ainda, apoiando em Amilcar Cabral, que cultura é uma síntese

dinâmica, no plano da consciência individual ou coletiva, da realidade histórica,

material e espiritual de uma sociedade ou de um grupo humano, síntese que abarca tanto

as relações homem/natureza como as relações entre os homens e entre as categorias

sociais5.

As relações entre os homens traduzem-se em jogos de dominação, assumindo

contornos ideológicos, onde, dependendo das circunstâncias, sobressaem preconceitos,

ora implícitos, ora explícitos, na forma como grupos dirigentes lidam com diferentes

práticas culturais. Isso faz com que certas práticas sejam descaracterizadas quando

interessa aos grupos hegemônicos, ou sejam incorporadas, quando a conjuntura socio-

política assim aconselhar. Por isso, não nos surpreende, por exemplo,  que a Tabanca

(relegada a um campo marginal na sociedade cabo-verdiana  ao longo do período

colonial), após a independência de Cabo Verde tenha se tornado prática cultural muito

valorizada. O mesmo aconteceu ao batuque, também reprimido no período colonial. O

paternalismo, falso protecionismo, “valorização” de hábitos e costumes africanos

estiveram muito em voga em Cabo Verde nos primeiros anos após a independência. Em

                                                          
3 WILLIAMS, op. cit, p. 25
4 Id. Grifo nosso.
5 Textos de Amilcar CABRAL - um dos fundadores e líder do Partido Africano da Independência da
Guiné e Cabo Verde - sobre o papel da cultura na luta de libertação, publicados no jornal Voz Di Povo.
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todas as datas festivas, principalmente de eventos políticos: dia da independência, dia

dos heróis nacionais, etc, eram chamados grupos de Tabanca, Batuque, para animarem

as festas oficiais. Paradoxal é que agentes do poder estatal, que achavam estarem

prestando favores a esses “coitadinhos”, que não tinham espaço de expressão, não

percebiam que seus “protegidos” aproveitavam esses mesmos espaços para desferir

críticas veladas, como se pode depreender de pequeno trecho de uma dessas músicas,

dita “popular”, cantada por grupos de batucadeiras da ilha de Santiago:

“Oi oh scapa/
oh Cabral ca dexa/
oh pundi nu ta bai/

 oh dja pinta manta cu pexera6”.

Das memórias dessas mulheres, verbalizadas na música acima transcrita, vêm à

tona dimensões do jogo de poderes no período pós-colonial. Em reacção à criação de

espaço próprio para venda de peixe - Sociedade Cabo-Verdiana de Pesca e Agricultura

(SCAPA) - as peixeiras, vendedoras ambulante, nas formas como rememoram e

refazem suas experiências, desnudam impressões de conflitos e frustrações inerentes às

novas formas de dominação. Num cotidiano de trabalho intenso e convivendo com

preconceitos e estranhamentos mútuos, ainda carregam, nas lembranças, o pesadelo do

colonialismo, sentindo-se enganadas e usurpadas, mesmo no pós-colonialismo.

Chamam atenção para o abandono a que foram sujeitas - posto que este espaço,

além de restrito, muito disputado, com os ocupantes criteriosamente selecionados,

acabava por lhes retirar a clientela - e remetem a Cabral, idealizador da independência

de Cabo Verde que, provavelmente, não lhes teria abandonado. Isto é elucidativo de

tensões existentes na sociedade cabo-verdiana, já nos primórdios do período pós-

colonial, fruto de políticas públicas levadas a cabo sem considerar as peculiaridades da

região.

Outras propostas para pensar a cultura tomam-na como o complexo de tudo que

o homem exprime em confrontação com a vida, tudo o que constitui a consciência de si

próprio e que o identifica em relação aos outros, quer no seu espaço vital, como a nível

universal. “(...) Constitui ainda tudo o que o homem, individual ou coletivamente,

                                                          
6 Oh “SCAPA”, não foi Cabral quem deixou/ e agora? Qual vai ser o nosso rumo? Oh, deixaram as
peixeiras numa situação muito delicada.
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assimilou, interpretou ou traduziu – material ou intelectualmente – para criar, assegurar,

enriquecer e comunicar aos outros a sua relação com o mundo físico e metafísico7.

Ainda há perspectivas que consideram a cultura como o conjunto dos traços

distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma

sociedade ou um grupo social, englobando as artes, as letras, os modos de vida, os

direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças8.

Habermas situa a cultura na dimensão comunicativa, argumentando que é na interação

Sociedade/Natureza e dos atores sociais entre si9 que se produz a cultura, sem

condicionamento de um por outro.

A partir daí depreende-se que todos os povos (independentemente da forma

como adquirem os conhecimentos), têm cultura, produzida nas mais variadas relações

que os homens estabelecem entre si e com a natureza. Assim, não é descabido pensar

que a cultura resulta da atividade manual e mental do homem, no seu esforço de

sobrevivência, transformação e de interpretação das coisas e dos seres da natureza,

como na sistematização dos conhecimentos adquiridos por ele e de sua capacidade de

agir e interagir, em formas de ser e estar que se exprimem em diversos níveis da vida. A

herança social, transmitida de geração em geração, através do percurso histórico de um

povo, traduz essas relações. Ela é dinâmica porque o homem, ao receber o patrimônio

dos seus antepassados, modifica-o, redefini-o, atribuindo-lhe novos significados de

acordo com as suas necessidades, incorporando ou eliminando elementos desse

patrimônio que tornaram-se historicamente superados.

É o caso, por exemplo, dos africanos trazidos do interior do continente para

Cabo Verde que, ao depararem-se com condições ambientais bastante diferentes e ao

serem inseridos, por imposição do colonizador, num sistema de caráter econômico,

social e político alheio a seus modos de ser e, por isso mesmo escravista, que em nada

assemelhava-se ao que estavam habituados, reelaboraram os seus conhecimentos,

forjados em experiências séculares, ressignificando suas culturas pela redefinição e

incorporação de novos elementos, na tentativa de adaptação às condições encontradas

em Cabo Verde.

Os africanos, estabelecendo novas relações entre si, com outros homens – no

caso o homem branco - e com suas culturas, em nosso entender constituíram processos

                                                          
7 Conferência dos Ministros da Cultura ACCT, Cotonou, 1981.
8 Declarações de México, quando da realização do Mondiacult de 1982
9 Ver HABERMAS, Jurgen. “Pensamento Pós-Metafísico”. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, Estudos Filosóficos, 1990, p. 101.
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integrativos e seletivos, elucidativos do dinamismo de suas culturas. Nessa dinâmica

fica patente o que Williams chama de “incorporação seletiva”. Os grupos sociais

selecionam, escolhem dentre a totalidade dos elementos produzidos por suas

experiências de vida humana, os que vão de encontro aos seus interesses e necessidades,

tendo em conta pressupostos materiais, espirituais, intelectuais, conscientes ou não.

***

“(...) Infelizmente, a maior parte dos dirigente africanos está
convencida de que não há grande coisa a tirar da cultura africana.
Lançam-se perdidamente nos valores ocidentais. Nestas condições, o
papel da política deveria consistir em fixar objetivos estratégicos e em
orquestrar o conjunto da produção cultural no quadro de um projeto
que se alimente a partir das próprias fontes africanas, mas na condição
de as refundar sobre bases materiais e logísticas sólidas, no quadro de
uma economia material que permita sua reprodução”10.

A percepção de que no período pós-independência em Cabo Verde, elites

dominantes voltaram-se para modelos desenvolvimentistas, pensados e elaborados para

países cujas especificidades em nada assemelhavam-se às de Cabo Verde, aliada à

constatação de que havia uma forte preocupação em transferir, para a sociedade cabo-

verdiana, esquemas gerais de produção como soluções prontas, apresentadas como

cientificamente adequadas a realidade cabo-verdiana, serviram de mote para reflexões

em torno da categoria desenvolvimento.

Enquanto princípios e esquemas administrativos existentes em manuais, sua

exiquibilidade não é historicamente consistente. Encerram ambiguidades e contradições,

já que dissociadas das extremamente complexas e heterogêneas relações sociais, que

não comportam abstrações e formulações uniformes que pretendam abarcar e mover

realidades distintas. A metodologia científica perde sua força quando separada de

movimentos histórico-sociais para os quais foi forjada. Os modelos desenvolvimentistas

                                                          
10 KI-ZERBO, Joseph. Para quando a África?: entrevista com René Holenstein. Rio de Janeiro, Pallas,

2006, p. 138.
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não podem ser transferidos para contextos alheios a suas formulações, sendo

impensáveis como algo dado e acabado. Só podem ser pensados e projetados

criativamente, equivalendo à adequações, se possível, de seus perfis a condições

concretas de cada realidade histórica.

Para que a implementação de modelos desenvolvimentistas a sociedades como a

de Cabo Verde não se traduza em anacronismos, tornam-se necessários estudos

profundos dos contextos sócio-econômicos e das forças culturais vigentes, com a

acumulação de informações através de  diversos métodos, a compreensão dos modos de

vida nos seus múltiplos aspectos, sem desconsiderar vontades políticas em jogo. Isto

consiste em tarefa árdua, de extrema importância, a que muitos ideólogos e políticos

africanos não souberam enfrentar, colocando países como Cabo Verde, que

conquistaram com muitas lutas, perdas e árduos sofrimentos suas independências, entre

os anos cinquenta e setenta do século XX, em outros confrontos contra diferentes

formas de exploração de homens entre si.

Os processos de desenvolvimento, em países africanos que lutaram e lutam pela

independência, na segunda metade do século XX, têm suscitado muita polêmica e, não

poucas vezes, têm assumido dimensões contraditórias, porque forças político-partidárias

prescindiram de investigações empíricas sobre as realidades envolventes e suas

constantes mutações. Essas carências a níveis locais e regionais, em recortes

geográficos herdados da partilha de Berlim, têm ocasionado efeitos perversos em países

que - quer em África, em particular, quer no Terceiro Mundo como um todo -, adotaram

modelos concebidos para realidades sócio-culturais totalmente diferentes.

Não é difícil notar, no âmbito das ciências sociais, teorias destinadas a

compreender e explicar estes processos, carregados de novas lutas e tensões, corrupções

e falências às custas de contínuas perdas materiais, físicas e culturais de povos

africanos. Estas teorias têm provocado os mais variados impactos sobre as ideologias e

as políticas desenvolvimentistas dos chamados países periféricos.

Esmiuçando o sentido do termo “desenvolvimento”, podemos afirmar, com Ki-

Zerbo, que este conceito tem raízes ocidentais: “A palavra ‘desenvolvimento’ foi criada

pelos americanos, depois da Segunda Guerra Mundial”11. A própria etimologia da

palavra já traz em si profundas ambigüidades. Nos principais idiomas ocidentais o

sentido literal é o mesmo: descascar, desembrulhar, tirar do envelope12. Seu significado

                                                          
11 KI-ZERBO, op. cit., p. 134.
12 SCHEIBE, Luis F, BUSS, Maria D. “O Caráter paradoxal do conceito de des(-)envolvimento”. In:



32

comporta, tanto o “liberar” (o desenvolvimento como um processo de “superação” de

entraves que impedem a realização de um potencial latente), quanto o entendimento de

que, para crescer, é necessário negar ou os condicionalismos naturais, ou construídos

culturalmente que impedem o progresso13.

Este fenômeno histórico-político vem ocorrendo em vários países africanos e do

chamado Terceiro Mundo, em “luta para o desenvolvimento”, onde não são medidos

esforços para perseguir diretrizes propostas por modelos que nada têm em comum com

suas necessidades. Temos presenciado, sobretudo em África, a desestruturação

ecológica gerando grandes desequilíbrios ambientais, a destruição de nossas reservas

culturais, principalmente no tangente às línguas étnicas, fadadas ao desaparecimento,

secundadas por intenso êxodo rural e concentração populacional em grandes cidades

consumidoras de iniciativas de sobrevivência, acentuando cenários de padronização e

empobrecimento sócio-cultural.

Este desenvolvimento entendido na perspectiva ocidental, como faz ver Lisboa,

constitui a violação dos povos pela sedução, predominando o olhar colonizador/racista

sobre o outro, julgado miserável antes de o ser, levando a que grupos sociais fossem

tachados de

“‘de bestas’ e ‘selvagens’para que os brancos europeus pudessem se
apropriar de suas terras; (...) ‘bandidos’ para facilitar a ocupação de
seu território; (...) ridicularizados por não terem uma cultura e uma
história porque o colonialismo, em nome do lucro, procurava destruir
as bases materiais de sua cultura, assim como a memória de sua
história”14.

O desenvolvimento é uma construção mental possuída por juízos e valores, por

um “preconceito profundo”15, onde se despreza países chamados de “rudes e bárbaros”

                                                                                                                                                                         
Florianópolis: UFSC (contribuição ao 4º Fórum Estatuinte, mimeo), 1992. Apud LISBOA, Armando de
Melo. “Desenvolvimento: uma idéia subdesenvolvida”. Vº Encontro Nacional de Economia Clássica e
Política. (s.l), BRASIF, 1996.
13 LISBOA, op cit, p. 7
14 SHOHAT, Ella e STAM, Robert, op. cit., p. 45.
15 MYRDAL, Gunar. “Justiça social e desenvolvimento”. In: Painéis internacionais sobre o
desenvolvimento socioeconômico. RJ: APE/BNDE, 1974. Apud LISBOA, Armando de Melo.
Desenvolvimento: uma idéia subdesenvolvida. V Encontro Nacional de Economia Clássica e Política.
(s.l), BRASIF, 1996, 7.
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no século XVIII, de “atrasados” no XIX e, finalmente, de “subdesenvolvidos” em

nossos dias16.

Existe desenvolvimento desde que existam “desenvolvedores” (ocidentais ou

nacionais, internacionais ou ONG), desde que intervenções voluntaristas de origem

externa a um determinado meio visem transformar em parte este determinado meio,

geralmente através da introdução de novas tecnologias e/ou da transformação de certos

comportamentos econômicos - e, pelo menos indiretamente, não econômicos17.

A questão que se põe é se certos meios reúnem condições para acolher certas

ações desenvolvimentistas. Parece-nos que Sardan ignora este aspecto e tal como

muitos políticos africanos ou não, que se debruçaram sobre esta questão, de uma

perspectiva do Terceiro Mundo, incorre na tentação de propor um modelo ocidental de

desenvolvimento, que tem resultado em sucessivos fracassos.

Por ser uma construção genuinamente ocidental, este conceito requer uma série

de condicionalismos que determinados meios não oferecem. Até porque o que os

ocidentais podem considerar como desenvolvimento, para outros povos pode não ter

essa conotação, como fica evidente no trecho que se segue:

“Esta gente, à primeira vista, nasce miserável, mas eles são
efetivamente mais felizes que os europeus, ignorando as curiosidades
e as comodidades supérfluas que na Europa se adquirem com tanto
trabalho: (...) a terra lhes fornece os elementos necessários à vida, as
madeiras e as ervas, algodão, peles de animais (...): não almejam essa
magnificência de habitação mobiliada e bem equipada, que só fazem
excitar a ambição e lisonjear durante algum tempo a vaidade, sem
tornar o homem mais feliz”18.

Preocupante é que muitos “experts” em/e do Terceiro Mundo acreditam nessa

via e, através do que Sardan chama de “desenvolvedores” (quase sempre organizações

internacionais), preconizam progressos aos respectivos países. Volta e meia escutamos,

ou lemos em jornais, ou qualquer outro meio de comunicação, nossos governantes

prometerem um desenvolvimento “sustentado” - que de sustentável não tem nada a não

ser o epíteto, porque se entendermos por desenvolvimento sustentável “a construção
                                                          
16 LISBOA, ibid, 7.
17 SARDAN, J. P. Olivier de. “Para uma abordagem antropológica das ideologias e práticas do
desenvolvimento: algumas reflexões sobre orientação, objeto e método”. In Revista Internacional de
Estudos Africanos. Lisboa, nºs. 12 - 13, p.p. 189 – 198, 1990.
189 - 198.
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duma economia não desagregadora das condições da vida”19 e analisarmos a prática,

perceberemos que ela não condiz com o discurso.

As construções históricas sobre a categoria desenvolvimento, na atualidade,

apontam para necessidades urgentes de valorização de modos de vida e de trabalho, de

crenças e saberes locais, enfim, de formas de comunicação e expressões culturais de

povos e regiões como um dos suportes para que meios e processos de desenvolvimento

não percam de vista hábitos e valores, sejam bem sucedidos, promovendo direitos à

cidadania entre sujeitos de diferentes matrizes culturais.

Para um melhor entendimento do papel da cultura no processo de

desenvolvimento, cremos ser necessário pensar a relação educação/desenvolvimento. A

nossa convicção deve-se à importância da educação (quer escolar, quer familiar ou

tradicional) que, na difusão e preservação de uma cultura deve ser analisada como um

processo global, incorporando diversas estruturas: os pais, a família, o grupo onde o

indivíduo se insere, a comunidade, os meios de informação, em suma, todo o meio

social que envolve o cidadão20.

A educação assim entendida (como um processo não excludente), pressupõe

conexões, concepção/realização, transformando princípios em atividades de interações

culturais, sem perder de vista diálogos com o campo das forças políticas e sociais na

constituição de direitos e na construção de atos produtivos. Nesse sentido, a educação

atua como um contra poder: sendo praxis, a educação escapa à ideologia “(...) que não

consegue dominar inteiramente o ato educativo, deixando espaços onde se pode plantar

a semente da libertação”21.

Torna-se necessário, desta maneira, que a escola permita ao indivíduo

identificar-se com a sua cultura e, posteriormente, consigo próprio, para que não se

produzam homens, mulheres, crianças desenraizados, nem rupturas entre o ambiente

                                                                                                                                                                         
18 FREZIER ... Apud LISBOA, op. cit.
19 LISBOA, op. cit; p. 7
20 É necessário pontuar a diferença entre instrução e educação. Enquanto a educação aborda
comportamentos, valores, hábitos regrados conforme perspectivas éticas e culturais; questões de
alfabetização, de ensino, de conhecimento referem-se ao termo instrução. Alguns autores, contornando ou
enfrentando estas diferenças, referem-se a cultura escolar, enquanto “conjunto de normas que definem
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão
desses conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a
finalidades que podem variar segundo as épocas ou finalidades (religiosas, sociopolíticas ou de
socialização)”, conforme Dominique Julia. Cf. CERTEAU, Michel de; JULIA, Dominique e REVEL,
Jacques. «Une politique de la langue». Paris: Gallimard, 1975 ; CERTEAU, Michel de. «Acultura e a
escola”. In A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995, p. 123-143.
21 GADOTTI, Moacir. “Educação e Poder: introdução à pedagogia do conflito”. 10ª ed. São Paulo:
Cortez, Autores Associado, 1991, p. 34.
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escolar e a sociedade envolvente. Isto remete-nos a Le Thân Khôi, que enfatiza as

várias funções que a educação preenche:

“(...) Educação formal, que é a educação institucional e organizada em
etapas que se   seguem de uma forma contínua; Educação não-formal,
que é como a educação formal, uma atividade sistemática, mas que, ao
contrário desta, dirige-se a certos grupos da população com vista a
aprendizagens determinadas: formação profissional de jovens e
adultos, vulgarização agrícola, educação sanitária e nutritiva;
Educação informal ou difusa, que é o processo pelo qual uma pessoa
adquire saberes e competência através da experiência quotidiana, da
vida e do trabalho”22.

Denota-se, à luz das argumentações deste autor, a necessidade de uma simbiose

entre as várias vertentes que o conceito de educação incorpora. Este procedimento pode

minorar ou obstar os inevitáveis conflitos de gerações, além de evitar confrontos que

podem ser gerados entre elementos instruídos de forma restrita e limitada e os que a ela

não tiveram acesso.

A necessidade de uma comunhão entre a escola e a educação (é importante

frisar que a escola não é sinônima de educação, ela é apenas mais um recurso para se

chegar ao estatuto educação) fica bem explicitada no trecho a seguir, que relata um

episódio ocorrido nos EUA, quando Virgínia e Maryland assinaram um acordo de paz

com os Índios das Seis Nações:

“(...) Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o
bem para nós e agradecemos de todo coração. Mas aqueles que são
sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes
das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber
que a vossa idéia de educação não é a mesma que a nossa (...) Muitos
dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e
aprenderam toda a vossa  ciência. Mas, quando eles voltavam para
nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e
incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o
veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa
língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não
serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros...”23.

                                                          
22 KHÔI, Le Thân. «Educação, Cultura e Desenvolvimento em África”. In Revista Internacional de
Estudos Africanos. Lisboa, nºs 12 - 13, p. 321 – 330, 1990.
23 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. “O que é Educação”. 25ª ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, 9.
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Este trecho esclarece como uma educação desarticulada do meio circundante

pode bloquear o desenvolvimento de uma comunidade e levar a subjugação e

dominação da maioria por um grupo dominante. Este evento é exemplificativo de que

não existe uma única forma de educação, nem um único modelo de educação; a escola

não é o único lugar – nem o melhor recurso -  onde a educação pode acontecer; (...) o

ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único

praticante24.

Nesta linha de pensamento, parece-nos que a educação escolar não deve tornar-

se instrumento de manipulação e de opressão, pois assim actuando a escola não

desempenhará, de forma cabal, as suas funções de propagar a cultura e educar, de forma

plural, as crianças e os jovens para formas de inserção em suas comunidades. Não

correspondendo a esses preceitos, a escola acaba emoldurando sujeitos obedientes a

uma ideologia e a uma cultura competitiva que nada têm a ver com realidades africanas,

transformando-se num óbice ao desenvolvimento de vastas regiões alheias a

pressupostos individualistas e produtivistas.

Existe, nos dias de hoje, algum consenso no tangente à idéia de que as

condicionantes da produtividade, na lógica ocidental, são, acima de tudo, fatores

exógenos a universos de matrizes culturais africanas. Contudo, há que ter em conta que

“... A Educação e o desenvolvimento apresentam-se como processos
complexos e contraditórios. As suas diferentes dimensões não são
necessariamente coincidentes, nem evoluem ao mesmo ritmo. O
econômico, o social, o cultural e o político atuam sobre os outros de
forma por vezes complementar e por vezes opostas”25.

Não obstante o relevante papel que a educação pode desempenhar no processo

de desenvolvimento de um país, é necessário indagar quais os sentidos do almejado

desenvolvimento e levar em consideração que a educação é somente um dos caminhos e

a ineficiência de outros meios pode traduzir-se em bloqueios, emperrando processos

sócio-culturais, com conseqüências nefastas sobre o próprio sistema de educação. De

desencontros e descompassos entre metas educacionais e experiências socialmente

vividas resultam: dificuldades de progressão e inadequação aos processos sócio-

culturais em expansão; dificuldades de concretização de objetivos básicos como o de
                                                          
24 BRANDÃO, op cit, 9, grifo nosso.
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facilitar o acesso à educação escolar; descaso e aumento da evasão escolar; fuga de

inteligentsia, etc. Nesta perspectiva, podemos considerar que o “progresso” da educação

depende tanto de dinâmicas sócio-culturais, que implicam, por seu lado, sintonias entre

os diversos aspectos que compõem a vida social – o econômico, o político e o cultural –

, como da existência de políticas de educação e de investimentos adequados.

Isto sugere que os incrementos na educação, de per si, não são suficientes para

promover melhorias nas condições de vida de um país. São progressos na educação e

noutros meios que possibilitam dinâmicas de crescimento e de melhorias nas condições

de vida, produzindo resultados satisfatórios em amplas perspectivas: aumento da

demanda por educação, melhoria do sistema de ensino, acesso a informação e a formas

de bem-estar individual e comunitário.

                                                                                                                                                                         
25 KHÔI, op. cit., p. 323.
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PARTE I
HISTORICIDADE DAS FORMAS DE DOMINAÇÃO E TRANSGRESSÃO

COLONIAIS
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CAPÍTULO 1

Tensões históricas na dominação colonial em Cabo Verde

Não sendo possível explicar todos os problemas que afetam Cabo Verde pelo

seu passado colonial, é, entretanto, inegável a presença dessa memória no imaginário

cabo-verdiano, tornando-o ponto de referência para o entendimento da complexidade de

questões históricas a ele referentes. A possibilidade de discutir os  rumos recentes do

processo político, econômico, cultural, social e avaliar as tensões e os desafios que a

realidade geo-histórica impõe ao cabo-verdiano, que ainda traz consigo experiências do

colonialismo, pode advir de problematizações da passagem para o neo-colonialismo

Uma abordagem histórica sobre Cabo Verde (sem especificar um ou outro

aspecto1) que queira contribuir para a construção de versões sobre a nossa realidade,

particularmente nesses anos ainda de luta pela nossa emancipação, deve remontar ao

período colonial.

É deste modo que se explica, por exemplo, a incursão que vamos fazer ao

passado colonial de Cabo Verde, buscando indícios, traços e marcas que poderão ajudar

na compreensão de certos processos ainda marcantes no dia-a-dia dos cabo-verdianos.

Contudo, convém realçar que nossos propósitos nesse trabalho não nos impõem

a realização de um estudo aprofundado do passado colonial de Cabo Verde, em todas as

suas vertentes. O passado da nossa história foi relembrado para subsidiar nossas

análises, principalmente para pensar a reforma educacional de 1990. Daí algumas

arbitrariedades nos saltos temporais e a circunstancial abordagem de alguns aspectos,

como o econômico, por exemplo, ao qual faremos breves considerações na medida que

julgamos necessárias para a compreensão da nossa temática de estudo.

O arquipélago de Cabo Verde, situado a quinhentas milhas do Senegal, é

constituído por dez ilhas e cinco ilhéus. O conjunto das ilhas cobre uma área emersa de

4.033km2, dividindo-se em dois grupos de ilhas: Barlavento, a norte, composto por

Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boavista; e Sotavento, a sul, do qual

fazem parte as ilhas de Santiago, Maio, Fogo e Brava, como ilustra o mapa que se

                                                          
1 Temos dificuldades em olhar para a história de uma perspectiva estanque, ou seja, acreditamos que ao
propormo-nos a fazer uma análise de um fenômeno de cariz histórico de um povo, de uma comunidade,
de um grupo, etc, estaremos fazendo, também, uma análise política, econômica, social, tal é a imbricação
dos fenômenos que engendram redes de articulações dentro de uma comunidade ou qualquer grupo
humano.
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segue.

Fonte: Atlas Bertalan, 2000.

Existem controvérsias em relação aos primeiros grupos humanos que teriam

pisado o solo das ilhas de Cabo Verde. Os portugueses sempre arrogaram o mérito de

terem sido os primeiros a aportarem as ilhas de Cabo Verde, mas existem indícios que

levam a crer que, quando chegaram, as ilhas já tinham sido visitadas por povos do

interior do continente africano e, possivelmente, viajantes gregos e geógrafos árabes.

Tomando como referência alguns estudos que tiveram Cabo Verde como foco de

discussão, promovidos por autores como Jaime Cortesão, Senna Barcelos entre outros,

parece-nos, não obstante alguns desencontros de informações, haver motivos para

acreditar que as ilhas eram conhecidas de alguns cartógrafos já nos inícios do século

XV. Ibn Said, geógrafo árabe, fazia referência, em 1282, aos habitantes das ilhas de

Cabo Verde ao elaborar o que poderíamos chamar de um mapa mundi. Cortesão refere,

por exemplo, que “nos mapas que acompanharam a obra de Edrisi figuravam algumas

das ilhas, uma das quais tinha o nome de Ulil”2, o que, presumimos, a partir das

coordenadas indicadas, pode ser a atual ilha do Sal.

Outro relato, de um autor anônimo, que cita como fonte de recolha livros e

papéis antigos, esclarece que

“(...) muitos homens pretos, que por tradição se dizia terem procedido
de um Rei Jalofo, que por causa de uma sublevação, tinha fugido do

                                                          
2 CORTESÃO, Jaime. “História dos descobrimentos portugueses”. 2º vol. Lisboa: Edições Arcádia, (sd).
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seu país com toda a família a buscar refúgio, em uma canoa, na costa
do continente do mesmo Cabo Verde. Mas porque foi acometido de
uma veemente tempestade de vento leste, que são freqüentes na costa
desde Maio até Outubro, o ímpeto dos ventos fez aportar a canoa nesta
ilha”3.

Sobre esta questão não existe consenso. Alguns estudiosos que se debruçaram

sobre a temática “Cabo Verde”, dos quais, Albuquerque ocupa um lugar de destaque

pela profundidade dos estudos desenvolvidos, refutam esta abordagem. Este autor

argumenta que tudo não passou de “uma síntese de lendas acumuladas durante anos e

anos, passivamente recolhidas na Naturalis Historia. Albuquerque sustenta sua tese no

fato de tal notícia – a presença de povos anterior à chegada dos portugueses – não ter

sido transmitida à Geografia ou Cosmografia de Ptolomeu, que foi a fonte predominante

dos conhecimentos geográficos na Europa do século XV, através de manuscritos e de

sete impressões, até à data de 14904.

Não nos satisfaz esta argumentação, mesmo sabendo que os dados apresentados

por aqueles que defendem uma passagem de outros povos por Cabo Verde, antes dos

portugueses, podem trazer muitas imprecisões. Se a insuficiência de recursos da flora e

fauna, capazes de garantir a sobrevivência humana em Cabo Verde, no período que

antecede à chegada dos portugueses, e a falta de testemunhos da presença humana nesse

período (construções, túmulos, restos mortais, artefatos e outros vestígios), parecem dar

razão a Albuquerque, a hipótese aventada pelo escritor cabo-verdiano Luis Romano,

especialista em salinas, segundo a qual

 “A presença da riqueza do sal, especialmente na ilha do Sal,
determinou os comerciantes, sobretudo árabes, a não manifestar o
descobrimento destas ilhas de Cabo Verde, mas a manter o silêncio
absoluto, para ganhar pessoalmente”5,

 leva-nos a acreditar na versão apresentada pelos primeiros autores, pois na época o sal

era um produto valioso e por isso, alvo de muitas disputas. Por outro lado, os mitos, as

lendas, por mais inverosímeis, trazem algum cunho de verdade, pois não são

                                                          
3 Cf. Documento publicado no Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo Verde, 1784.
4 CORTESÃO, op. cit., apud ALBUQUERQUE, L. “O descobrimento das ilhas de Cabo Verde”. In
História geral de Cabo Verde, vol. I, (sd).
5 ROMANO, Luís. “Cabo Verde: renascença de uma civilização no Atlântico médio”. Lisboa: 1970, p 14-
18.
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transmitidos do nada.

Essas controvérsias se estendem, também, à data da chegada dos portugueses às

ilhas, assim como quem foram os primeiros que conseguiram tal feito. Entretanto,

historiadores e pesquisadores de outras áreas aceitam, ainda que com alguma relutância,

a tese segundo a qual o processo de descoberta terá ocorrido de forma gradual e em

etapas diferentes: “(...) num primeiro momento terão sido encontradas as ilhas de

Santiago, Fogo, Maio, Boavista e Sal, em 1460; mais tarde, entre 1460 e 1462, as ilhas

da Brava, S. Nicolau, S. Vicente, Santa Luzia, Santo Antão e os ilhéus Branco e Razo”6.

A partir desta data, 1462, de acordo com a documentação oficial7, teve início o

povoamento do arquipélago, com a presença de grupos humanos vindos da Europa -

genoveses, portugueses - e da costa ocidental da África, com os africanos a constituírem

o maior contingente humano a participar no processo de povoamento das ilhas de Cabo

Verde.

Este processo, que começou por volta de 1462, deu origem à fundação do

primeiro núcleo populacional em Santiago, ilha de maior dimensão e cuja topografia e

diversidade de micro-climas propiciavam melhores condições de fixação ao homem.

Inicialmente, a política de povoamento projetada pelos portugueses privilegiou a

fixação de populações brancas nas ilhas, tal como sucedeu nas suas possessões do

Atlântico, Açores e Madeira. Entretanto, a insalubridade climática (que dificultava a

adaptação de populações européias), a distância que separava o arquipélago do Reino e

a baixa densidade demográfica que se registava, então, em Portugal, obstaram a fixação

de um contingente maior de europeus em Cabo Verde.

Como se pode inferir das palavras de D. Afonso, rei de Portugal na altura, na

carta de 12 de junho de 1466, onde esclarece

 “que o infante D. Fernando (...) nos enviou dizer como haverá quatro
anos que ele começara povoar a sua ilha de Santiago que é através de
Cabo Verde e que por ser tão alongada de nossos reinos a gente não
quer a ela ir viver senão com mui grandes liberdades e franquezas”8.

                                                          
6 BARCELLOS, Christiano José de Senna. “Subsídios para a História de Cabo Verde e Guiné”. Lisboa:
História e Memórias de A.P.C., Ciências Morais, Políticas e Belas Artes, 1899 (Vol. I 1899; vol. II 1902;
vol. III 1906; vol. IV 1910; vol V 1911; vol VI 1912; vol. VII 1904.
7 Destacando, por exemplo, Carta régia de 1466 e 1472.
8 D. Afonso V refere-se a uma missiva do irmão, D. Fernando, que se encontrava na ilha de Santiago,
donde lhe escreve, dando conta das dificuldades que estavam sendo encontradas para levar a cabo o
projeto de povoamento das ilhas só com reinóis e que, para tanto, seria necessário conceder-se um
conjunto de privilégios para atraí-los. BARCELLOS, op cit, p.p. 21-23.
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Esta carta estabelecia uma série de contrapartidas para aqueles que optassem por

fixar residência nas ilhas. Entre outros privilégios,

“os donatários teriam a alçada do cível e crime, sobre todos os
mouros, negros e brancos, forros e cativos, e de toda a sua geração em
que a dita ilha houver, posto que seriam cristãos; os moradores da dita
ilha que daqui em diante para sempre hajam e tenham licença para
cada vez que lhes aprouver poderem ir com navios tratar e resgatar em
todos os nossos tratos das partes de Guiné”9.

O povoamento do arquipélago de Cabo Verde ocorreu de forma lenta e muito

espaçado no tempo. Passaram-se um pouco mais de quatro séculos para que nove das

dez ilhas fossem povoadas. Ainda na fase final do século XVIII algumas ilhas eram

consideradas desertas: como as do Sal, S.Vicente e Santa Luzia, que até hoje permanece

deserta. Isto se deve, por um lado, à aridez de algumas ilhas, à inexistência de grandes

portos naturais - uma ou outra que dispunha deste recurso, era muito montanhosa, com

relevo escarpado que dificultava o acesso das populações. Noutras, praticamente não

existia água, sendo imprópria para o consumo a pouca que existia; por outro lado, não

havia um interesse efetivo da coroa em fazer grandes investimentos em Cabo Verde,

como explicita a carta régia de 147210.

Decorridos apenas seis anos da decisão de conceder incentivos àqueles que

aceitassem integrar o projeto de povoamento das ilhas, a Coroa restringiu os privilégios

antes consentidos. Em outras palavras, esta medida sugere, claramente, que Portugal

não pretendia, em nenhuma circunstância, fazer investimentos avultados que pudessem

pôr em perigo os seus interesses. Para fazer de Cabo Verde um ponto de apoio à

navegação - projeto maior dos portugueses -, tanto nas descobertas como no comércio

com a costa africana, bastaria, no entender da Coroa, assegurar o povoamento de uma

ou outra ilha, que foi o que, efetivamente, aconteceu com a ocupação das ilhas de

Santiago e Fogo, na segunda metade do século XV.

As outras ilhas só mais tarde começaram a ser povoadas, particularmente quando

Portugal começou a sentir-se ameaçado pelos holandeses, que desferiram ataques

                                                          
9 CARREIRA, António. “Cabo Verde: formação e extinção de uma sociedade escravocrata (1460-1878)”.
Praia, ICL, 1983, p. 30.
10 CARREIRA, op. cit., p. 37.
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sucessivos às ilhas, e ingleses, que também haviam se lançado ao mar com vista a

erigirem os seus impérios.

Nos cinco séculos que precederam à independência do Arquipélago de Cabo

Verde, a estruturação econômica das ilhas foi pensada em função da sua inserção na

dinâmica do império colonial português. Num primeiro momento, que vai do achamento

até o primeiro quartel do século XIX, esta situação foi definida de acordo com o papel

que o arquipélago desempenhava:

“(...) Situado na encruzilhada da navegação Europa-América-Índia-
Brasil, o Arquipélago torna-se uma colônia de povoamento e tráfico
de escravos. Com os homens, vieram também os produtos11 da
Europa, da África e de Oriente, que eram acumulados em Santiago e,
de certo modo, experimentados antes de serem introduzidos no novo
continente. As ilhas foram, pois, ao mesmo tempo, um centro de
concentração e distribuição de plantas, animais e homens, como
nenhum outro dos vastos territórios do mundo tropical”12.

Durante este período Cabo Verde desempenhou o papel de importante

entreposto comercial. A intensificação do tráfico marítimo no Atlântico impulsionou o

desenvolvimento do comércio na Ribeira Grande, ilha de Santiago, onde havia um porto

de mar que facilitava o apoio à navegação que se dirigia quer para norte, indo para

Europa, e quer para sul, dirigindo-se para a América. Esta situação estimulou o fluxo de

mercadorias, bens e serviços que impulsionaram a economia das ilhas.

Os mercadores que iam à procura de escravos, também compravam produtos,

como algodão, peles, sebos, etc e abasteciam a ilha de produtos de primeira

necessidade: milho, arroz - levados da Guiné -, azeite, vinho, farinha de trigo, biscoitos,

trazidos da Europa.

Posteriormente, começou a intensificar-se a concorrência estrangeira na costa da

Guiné – zona franca de comércio para os moradores de Santiago -, com a aparição de

novas potências, como a Inglaterra. Mais tarde, com a abolição da escravatura e a

conseqüente interdição do tráfico atlântico de escravos, que obrigou a uma série de

ajustes, posto que as relações sociais de produção foram renovadas, a cidade – também

a ilha de Santiago e o próprio Cabo Verde – entraram em decadência.

                                                          
11 Do Brasil, Cabo Verde recebeu, entre outros, a mandioca, papaia, amendoim, algodão, tabaco e sisal;
do interior do continente africano recebeu, além do arroz, sorgo e tamarindo; de Angola e Abissínia, café.
Cf. AMARAL, apud ANDRADE, Elisa, op. cit, p. 57.
12 RIBEIRO, Orlando. “Primórdios da ocupação das ilhas”. In Revista da Faculdade de Letras de Lisboa.
Lisboa, vol. XXI, p. 115, 1955, apud ANDRADE, ibid, p. 58.
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O império português, abalado profundamente pela nova formatação do comércio

internacional, tentou imprimir outra dinâmica às relações com suas possessões em

África. Cabo Verde, como parte deste império, sofreu os reveses dessa reconfiguração

da economia colonial, perdendo sua importância enquanto base de sustentação

comercial. Sua economia passou a assentar-se num sistema de parceria em que parte dos

proprietários de terra organizavam uma agricultura de exportação, com efeitos nefastos

para o equilíbrio do solo, tal a sua inadequada exploração. No dealbar do século XX,

Cabo Verde começou um novo e longo ciclo de crises.

“O século XX, que não foi poupado, inclui a fome de 1903-1904 que
fez 15.000 mortos, a de 1920-1922, 17.000 mortos. Parece que a mais
grave desse século se situa entre 1940 e 1950, elevando-se o número
de mortos a mais de 30.000”13.

Desde os finais do século XIX as ilhas já vinham perdendo a sua importância

como ponto de escala à navegação, com a abertura de novos portos no Atlântico médio,

caso do porto de Dakar, no Senegal, que fizeram forte concorrência aos portos cabo-

verdianos. A agricultura de subsistência não respondia às necessidades, ocasionando

fomes que dizimavam a população, enquanto a agricultura de exportação continuava em

queda, fruto do descaso de Portugal. Desencadeou-se assim uma emigração, em massa,

de cabo-verdianos para os E.U.A, Guiné, Senegal, Holanda, Portugal e uma emigração

forçada para S. Tomé e Príncipe, como saída para minorar a situação calamitosa em que

o país se encontrava, fruto da administração colonial desastrosa. As remessas dos

emigrantes passaram a ser uma saída válida para a manutenção de famílias, a par de

uma pequena acumulação – casas e terras -, que transformaram-se em fonte de

importância crescente para a sobrevivência.

As situações até aqui abordadas refletiram-se nos vários aspectos da vida dos

cabo-verdianos: no ensino, em particular, e na tessitura do social como um todo. O

tecido social do arquipélago começou a engendrar-se a partir da entrada de colonos

brancos (1462) - em número quase insignificante se comparado ao de africanos -, e de

negros levados para as ilhas. Alguns autores, ao se debruçarem sobre a problemática do

povoamento do arquipélago, são unânimes ao destacar fidalgos portugueses, genoveses,

                                                          
13 Para uma discussão mais aprofundada da questão econômica em Cabo Verde, da descoberta à
independência, ver, entre outros, ANDRADE, op. cit. e CARREIRA, op. cit.
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espanhóis e alguns flamengos, como constituintes do contingente branco mandado para

Cabo Verde.

“(...) Fez (...) o Infante D. Henrique transplantar a esta ilha [de
Santiago] e à do Fogo, algumas famílias do Algarve, e Alentejo, que
convidadas pela Real munificiência do Senhor rei D. Afonso V, ali se
estabeleceram; as quais pelo comércio, e trato com as negras do país,
ou com as que vinham de Guiné, foram-se propagando e misturando
(...) de sorte que hoje, à excepção de bem poucas casas, todas as
demais são de pardos e pretos. A estes colonos foram-se agregando os
exterminados que, para purgarem seus delitos eram, e são, para ali
enviados pela justiça de todas as ordens; os quais pelos tratos e
casamento com os descendentes das primeiras famílias, vieram a
formar, com a escravatura que se transportava de Guiné um grande
número de habitantes (...) Desse modo, os habitantes passaram a
formar ‘três classes: brancos, naturais e negros”, livres e escravos”14.

Esta passagem confirma, de alguma forma, a provável presença humana em

Cabo Verde, anterior aos portugueses. Sinaliza, ainda, que no povoamento de Cabo

Verde estiveram presente, além de fidalgos portugueses, criminosos que cumpriam

punições e por lá ficavam.

No que toca à origem dos negros que marcaram presença no Arquipélago cabo-

verdiano, várias são as versões de autores diferentes, que opinam sobre o assunto. Há

uma versão que se refere a uma ocupação ocasional e descontínua da ilha de Santiago

por negros Jalofos, etnia originária da Guiné Bissau, ou outros grupos, não muito bem

especificados, oriundos do Cabo Verde (do qual as ilhas distam mais ou menos

quinhentas milhas e que, devido à proximidade, lhas deu o nome), anteriormente à

chegada dos portugueses15. Tal diversidade manifesta-se pois “Ainda hoje, 1934, se

encontram cabo-verdeanos de estatura alta, formas atléticas, bem lançados, qualidades

estas que herdaram desses seus antepassados, assim como dos portugueses de 500”16.

Do rastreio à documentação e pelos dados que dispomos, facilmente conclui-se

que os Jalofos, Balantas, Papéis, Bijagós, Felupes, de uma forma ou de outra, tiveram
                                                          
14 FEIJO, João da Silva. “Ensaio econômico sobre as ilhas de Cabo Verde-1797”. Lisboa: Memórias da
Academia das Ciências de Lisboa, tomo v, 1815 (b).apud CARREIRA, ibid, p. p. 296-297.
15 Ernesto de Vasconcelos, de acordo com Carreira, apresentou duas pequenas monografias nas quais
afirma que: “Como as ilhas de Cabo Verde eram desabitadas ao tempo de sua descoberta, foi necessário
promover a sua colonização que se fez com casais das tribos Balantas, Papéis, Bijagós, alguns Felupes e
Jalofos”CARREIRA, op cit, p. 316. Uma outra, de Simão de Barros, citado por Carreira, refere-se à
presença de Balantas, Felupes, Papéis, Jalofos – estes, pudemos constatar, constituem consenso entre os
autores consultados, só gerando dúvidas se, efetivamente, terão estado nas ilhas antes dos portugueses – e
Bijagós.
16 BARROS, Simão de. “Origens da Colônia de Cabo Verde”. In Cadernos Coloniais. Lisboa, nº 56,
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participação no processo de formação da sociedade cabo-verdeana. Entretanto, ainda

segundo alguns documentos que consultamos, outras etnias foram identificadas, mas

com papel irrelevante no processo. A partir de cruzamentos de dados recolhidos, no

decurso do tempo, é possível identificar três fases distintas na composição da sociedade

cabo-verdiana:

 “(...) uma primeira em que número reduzido de europeus, nobres e
plebeus – portugueses, genoveses, espanhóis e outros -, sem
cruzamento com africanos, marcam presença; numa segunda fase, a
presença europeia é marcante,  fruto da imigração livre e forçada”17

e de um pequeno número de estrangeiros, todos europeus não identificados no que diz

respeito à procedência. Nesta fase, os chamados brancos naturais das ilhas18 dividiram

espaços com mulatos19, em número superior ou equivalente ao dos brancos, e com um

número considerável de escravos, parte nascidos nas ilhas e parte trazidos de Guiné,

constituindo-se no maior contingente populacional no processo de colonização.

Assim, formou-se no arquipélago, nos cinco séculos de dominação colonial, uma

população mestiça de raízes africanas “com salpicos, apenas, de influência européia

sobre essa predominância étnica e social”20 e se urdiu uma cultura cabo-verdiana,

engendrada a partir de articulações derivadas do encontro de vários grupos étnico-

culturais.

Emergência de culturas cabo-verdianas

“Estranha aurora. A manhã do Ocidente na África Negra tornou-se
salpicada de sorrisos, de tiros de canhão, de vidrilhos reluzentes. Os
desprovidos de história viam-se frente a frente com aqueles que

                                                                                                                                                                         
Edições Cosmos, (sd), apud CARREIRA, op. cit., p. 317. Grifo nosso.
17 Os condenados enviados pela metrópole. Cf. CARREIRA, ibid, p. 304.
18 Produto do cruzamento de europeus entre si. Id.
19 De pigmentação clara e escura, produto de intercâmbios físicos e culturais entre brancos e escravas e
africanas livres, e ainda com pretas livres – filhas de libertos, nascidos nas ilhas. Id.
20 FREYRE, Gilberto. “Aventura e Rotina, Sugestões de uma viagem à procura das constantes
portuguesas de carácter e ação”. Lisboa: Edições Livros do Brasil, 1954 (a) apud LOPES, Baltasar. “Cabo
Verde visto por Gilberto Freyre”. Praia: Imprensa Nacional – Divisão de Propaganda, 1956 (a).
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carregavam o mundo nos ombros. Foi uma manhã de parto. O mundo
conhecido enriqueceu-se  com um nascimento que se fez na lama e no
sangue. De comoção, uns não combateram. Não tinham passado:
portanto, não tinham memória. Os que desembarcavam eram brancos
e frenéticos. Nunca se vira nada semelhante. O fato concretizou-se
antes mesmo que se pudesse ter consciência do que acontecia. Alguns,
como os diallobé, brandiram os escudos, apontaram as lanças ou
ajustaram os fuzis. Sua aproximação praticamente foi permitida,
depois fez-se troar o canhão. Os vencidos não chegaram a entender.
Outros quiseram parlamentar. Propuseram-lhes escolhas entre a
amizade e a guerra. Por sensatez, escolheram a amizade – não tinham
experiência. O resultado, entretanto, foi o mesmo em toda parte. Os
que combateram e os que se entregaram, os que concordaram e os que
se mantiveram de pé, todos estavam, na data marcada, recenseados,
repartidos, classificados, etiquetados, conscritos, administrados. Pois
os recém-chegados não sabiam apenas combater. Eram estranhos: se
sabiam matar com eficiência, também sabiam curar com arte. Onde
haviam implantado a desordem, impunham agora uma nova ordem.
Destruíram e construíram”21.

Não aconteceu exatamente assim em Cabo Verde. Em primeiro lugar, porque

não havia, nas ilhas, quando da chegado dos portugueses, um contingente humano

estabelecido com suas estruturas política, social e cultural e também, porque o trabalho

de destruição começou a ser feito nas próprias regiões de conquista. No arquipélago de

Cabo Verde, procuraram aprofundar o processo de dominação e escravização,

funcionando como laboratório para “moldar” esses grupos, de modo a se adaptarem a

novas formas de submissão aos interesses dos colonizadores. Entretanto, o que ocorreu

foram intensas pelejas de culturas, das quais apontar o vencedor ou o vencido tornou-se

praticamente impossível. Marcadas por nuances, em que, circunstancialmente,

percebem-se indícios de subjugação e dominação do negro pelo branco, essas lutas

produziram um elemento novo, o cabo-verdiano, que encerra em si, sem a

predominância de um ou de outro grupo, traços e marcas  dessas culturas. A maior

evidência desse processo, como veremos nos próximos parágrafos, é a língua falada em

Cabo Verde, o crioulo.

Do encontro compulsório22 de brancos e negros, emerge um outro homem

africano – o cabo-verdiano -, portador de culturas diferenciadas em suas múltiplas

esferas: das práticas alimentares às de saúde, da religião aos princípios éticos, estéticos

                                                          
21 KANE, Cheikh Hamidou. “Aventura Ambígua”. São Paulo: Ática, 1984, p. 44.
22 Na medida em que, quer brancos, quer negros foram à contra-gosto para as ilhas: uns porque foram
capturados e escravizados, perdendo sua condição humana; outros, alguns brancos, que não recebiam
nenhum tipo de incentivo, eram obrigados a estabelecerem-se nas ilhas ou para cumprirem algum tipo de
punição ou então eram portadores de doenças contagiosas, de difícil cura na Europa, dada às condições
climatéricas.
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e políticos. Um homem com culturas cujas marcas aproximam-se e interagem com os

diversos elementos em presença na sua formação. Mas com traços identitários

indeléveis que o afasta das culturas matrizes, tornando-o protagonista das misturas de

traços e elementos experimentados desde os primórdios coloniais, forjando novos

estilos de vida, com concepções de mundo e de direito diferenciadas em relação a dos

“progenitores”, já que com identidades culturais próprias.

Um conjunto de procedimentos dão conta do surgimento de identidades culturais

próprias dos cabo-verdianos, afastando-os das culturas trazidas dos continentes de

origem. Suas matrizes prendem-se ao próprio processo de povoamento, que contou com

um número reduzido de brancos (e a quase inexistência de mulheres brancas, originando

situações de violações e ultrajes sexuais contra mulheres negras perpetradas por homens

brancos) e uma grande quantidade de africanos de diversas etnias. O surgimento do

mestiço, que ocorreu nos primórdios da colonização, em pouco tempo superou o

número de brancos e assumiu grande protagonismo dentro da sociedade cabo-verdiana,

por vezes rivalizando com o poderio dos brancos. “Os brancos eram tão pobres e

miseráveis que mal podiam sustentar as pessoas no serviço de S. Magestade”23 e o

mestiço, com poderio econômico ia ascendendo na escala social. Desde o

“século XVII – e grande parte do XVIII – houve um verdadeiro êxodo
de ‘homens brancos’ (...) para os rios da Guiné, fugindo ao cerco
econômico imposto pela série de leis restritivas das atividades
mercantis, chegando a população de Santiago a ficar reduzida a
‘pouco mais de 20 homens brancos’”24.

 As ações evangelizadoras dos missionários católicos em Cabo Verde colheram

frutos mais cedo do que noutras regiões africanas e com menores esforços, dada a

vulnerável situação em que se encontravam os negros em Cabo Verde. Se noutras

paragens, onde ocorreu a colonização, os negros puderam se rebelar com veemência, em

Cabo Verde, a descontinuidade territorial e a dispersão étnica levada a efeito pelos

portugueses impediram que os negros se unissem de modo a organizarem levantes

contra o sistema.

                                                          
23 CARRERA, op. cit., p. 310
24 CARREIRA, António. “Alguns aspectos da Administração Pública em Cabo Verde no século XVIII”.
In Boletim Cultural da Guiné. Bissau,  nº 105, ano XXVII, 1972, p. 288.
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Estes processos explicam o surgimento de diferenciados agentes históricos, com

identidades culturais próprias. Contudo, isso não parece suficiente para justificar alguns

argumentos – daqueles que querem nos afastar da África. Quer do ponto de vista

histórico como geográfico, este homem, com todas as suas peculiaridades, é africano.

O resultante da profusão de etnias – o cabo-verdiano – é portador de uma língua,

o crioulo, que, não obstante as variações regionais, de acordo com as características de

cada ilha, e de uma presença marcante do léxico de origem portuguesa, constituindo um

idioma falado e entendido, satisfatoriamente, por todos, o que o torna veículo

privilegiado de comunicação entre todos os cabo-verdeanos, mesmo daqueles que, às

vezes, envergonham-se de falá-lo.

As variações fonéticas perceptíveis no crioulo das ilhas de Cabo Verde

explicam-se, segundo Fernandes, pela presença dos linguajares africanos. Por exemplo,

nas ilhas onde os portugueses fixaram os primeiros núcleos populacionais, como as de

Santiago, Fogo, Brava e Maio, a presença das línguas africanas é muito forte25; o que já

não se verifica nas ilhas de S. Vicente, Sal, S. Nicolau, Boavista e Santo Antão, de

colonização tardia, onde, de acordo com Carreira, “existe um crioulo de mais recente

formação e um tanto aristocratizado26.

Existe, entretanto, em relação ao seu surgimento, uma gama variada de opiniões,

expressas em termos de três versões distintas: em primeiro lugar temos a versão dos

autores que consideram que o crioulo teria nascido na Guiné e levado, pelos africanos

escravizados, para as ilhas de Cabo Verde; outros são da opinião de que existem dois

crioulos independentes que teriam nascido numa mesma época nos “rios da Guiné” e

nas ilhas de Cabo Verde; uma terceira versão - que nos parece mais razoável –, citando

Carreira que realça o fato do crioulo ter se formado nas ilhas de Cabo Verde pela

intensa miscigenação de sangue, iniciada a partir de 1462.

Polémicas à parte, o fato insofismável é que o crioulo de Cabo Verde foi forjado

em condições históricas e sociológicas adversas (no bojo da exploração escravista, num

                                                          
25 Cf. FERNANDES, Maria Alice de Castro. “Le processus de formation du créole: le cas de la Guiné-
Bissau et des iles du Cap Vert», memoire de maîtrise presente à Paris VIII, Novembre de 1982, pp. 97-98,
apud Andrade op. cit., p 52. Para uma discussão mais aprofundada sobre o assunto ver, entre outros,
LOPES, Baltasar. “O dialecto crioulo de Cabo Verde”. Imprensa Nacional de Lisboa, 1975; CARREIRA,
António. “O Crioulo de Cabo Verde: surto e expansão”. Lisboa: ed. do autor, 1982; VEIGA, Manuel da.
“Crioulo ou língua cabo-verdiana”. Texto publicado no Jornal Voz Di Povo, Praia, ano III, nº 131, 13 de
fev., 1978; A sementeira, Praia, Ed. ALAC, 1994; FONSECA, Mário. Padronização do alfabeto:
sua importância (defesa da Língua cabo-verdiana, do bilinguismo e do multilinguismo). In Revista
Cultura, Praia, nº 2, jul., 1998; ALMADA, Dulce in A História da Escrita em Cabo Verde.
26 Cf. FERNANDES, op. cit. 1983, p. 331. Grifo da autora.
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primeiro momento, do achamento à abolição da escravatura e, posteriormente,

“institucionalizado” no contexto da exploração colonial, dos finais do século XIX à

independência), em que foi vedado a grupos sociais desterrados a possibilidade de, nas

suas relações, utilizarem sua própria língua ou línguas. Para tal, os negros foram

dispersados, de modo a não se comunicarem nas suas línguas de origem.

Entretanto, como “cada sociedade tem a lingüística das suas relações de

produção”27, os portugueses conseguiram não mais do que, de forma involuntária,

propiciar condições para o surgimento do crioulo, posto que os escravos jamais

adotaram a língua portuguesa, como pretenderam os colonizadores. Isto pode ser

explicável porque todos esses grupos, quando dominados, já haviam estabelecido as tais

relações de produção e já tinham produzido não uma, mas várias línguas que, não

obstante os esforços dos dominadores no sentido de imporem a sua língua, por julgarem

superior e pretenderem extirpar dos grupos dominados aquilo que, por ser seu código

cultural, lhes estava impregnado nas entranhas.

A necessidade de haver um entendimento entre escravos e senhores obrigou a

que, tanto uns, quanto outros, recorressem a uma língua veicular, que não era nem o

português – língua do dominador –, nem os vários linguajares africanos. Assim, forjou-

se aquilo que alguns, com intuito de descaracterizar, chamaram “corruptela do

português”, enquanto outros o acolheram como sendo a língua mãe, símbolo maior da

nossa identidade cultural, aquilo que, efetivamente, nos faz cabo-verdianos.

Foi o crioulo que tornou viável uma densa rede de relações que se

desenvolveram nas ilhas, a vários níveis, constituindo em veículo de comunicação

comum. Na altura - não fosse esse idioma -, seria impossível a transculturação, dado o

amálgama de etnias em presença, cada uma portadora de hábitos, costumes e línguas

diferentes, na medida em que os negros levados para Cabo Verde eram de etnias

diversas, com falares diversos que impossibilitariam o entendimento entre os vários

grupos étnico-culturais e os colonizadores. O crioulo transformou-se, assim, em

instrumento de resistência cultural através do qual os cabo-verdianos se exprimem e

transmitem seus pensamentos e sentimentos.

O crioulo é uma entidade viva, que resistiu aos grilhões da adversidade impostos

pelo regime colonial escravocrata, transgrediu resoluções saídas de gabinetes de

                                                          
27 CALVET, Louis Jean. «Linguistique et colonialisme». Paris: Payot, 1974, p. 39, apud DUARTE,
Dulce Almada. Bilinguismo ou diglossia? As relações de força entre o crioulo e o português na sociedade
cabo-verdiana. Praia: SPLEEN Edições, 1998, p. 79.
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censura, mesmo as mais opressoras, conservando as suas instâncias identitárias.

Transformou-se numa língua de literatura popular, assumindo formas poético-musicais

em Santiago – expressas no Finaçon28 e Funana29; tornou-se um veículo, preferencial,

de manifestação de sentimentos nostálgicos e, por vezes, de críticas veladas e irônicas à

realidade cabo-verdiana, muito presentes na coladeira e na morna30, gêneros musicais

característicos das ilhas do Barlavento.

Voltando às raízes das culturas cabo-verdianas, podemos dizer que o

desenraizamento de populações da África não impediu que esses grupos sócio-culturais,

mesmo em contexto adverso, tivessem formas de participação no processo social bem

mais ativas do que é suposto imaginar. Souberam transitar (ainda que em certos

momentos expondo instâncias de identidade e noutros, tendo que camuflá-las), com

inteligência e astúcia, em função de negociações e interesses socialmente estabelecidos,

o que lhes possibilitou construir e reordenar fronteiras naquela tensa e violenta realidade

colonial.

Isto é elucidativo da dinâmica cultural. Por mais que os colonizadores tentassem

restringir os direitos culturais à mera possibilidade de informar-se, instruir-se ou

expressar-se a partir de lugares sociais implicitamente postulados como fixos, ou de

compartilhar um conjunto bem delimitado e universal de direitos31, como suposto entre

administradores e elites dominantes em Cabo Verde, emergiram manifestações culturais

dos negros. Pela condição de escravizados, com costumes devastados, diferentes

agentes conseguem incluir – mesmo que de forma sorrateira –, “o direito de constituir e

reordenar diferenças, identidades e identificações: o direito a mudar, a rejeitar ou a

reinventar tradições”32.

No caso de Cabo Verde, por exemplo, é muito perceptível a forma como essas

populações, não obstante as adversidades, conseguiram construir e demarcar seus

espaços. Para evidenciarmos um pouco mais o nosso raciocínio, trazemos para nossa

                                                          
28 Variante do Batuque que se assemelha um pouco ao repente nordestino, cujo propósito é passar
conselhos, através de provérbios.
29 Gênero musical característico da ilha de Santiago em que se usam como instrumentos, essencialmente,
a sanfona e o ferrinho. Muito marginalizado ao longo do período colonial por realçar rítimos e sons
genuinamente africanos, o funana é recuperado, nos finais dos anos 70, pelo grupo musical “Bulimundo”
– termo crioulo que significa balançar (revolucionar) o mundo – que introduziu instrumentos electrónicos,
revolucionando a forma de concebê-lo, sem destoar das suas raízes.
30 A morna, cujas raízes, segundo alguns autores, devem ser procuradas em Casamansa e Guiné-Conakry,
é uma canção popular de ritmo lânguido com temática centrada em sentimentos de nostalgia, evasão,
amor.
31 ARANTES, António A. “Paisagens Paulistanas: transformações do espaço público”. São Paulo:
Imprensa Oficial, 2000, p. 131-163.
32 ARANTES, op. cit., p. 139
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discussão a Tabanca (exemplo típico de “sincretismo” religioso), manifestação religiosa

que adentra e adensa elementos culturais de diversas etnias. Nela, o sincretismo

manifesta-se pela transculturação de algumas divindades africanas a santos católicos –

como São João, Santo António, etc -, pela interpenetração de práticas religiosas

católicas33 com certas práticas mágicas de ancestrais matrizes africanas.

Tal capacidade de transfiguração e de adaptação que os homens possuem

possibilitaram a grandes contingentes humanos, arrancados de seus habitats naturais,

“desenraizados” e indiscriminadamente espalhados por diferentes regiões, recriações de

tradições que mantêm vivas as suas culturas. Não espanta, por exemplo, que populações

transplantadas da África para as ilhas tenham levado um conjunto de valores que se

integraram na organização social, apesar da repressão a que foram submetidas, ao longo

de séculos e séculos de dominação. Entre práticas culturais dessas populações que

marcam forte presença nas culturas cabo-verdianas temos:

- a tabanca34, manifestação de cariz religioso que inclui nas suas festividades

desfiles, rufar de tambores e tocar de cornetas, em festas de rua, estimulando a

aglomeração de multidões35. Além do seu caráter religioso, ela encerra, ainda, uma

vertente profana - satirizando a realidade social - e filantrópica, funcionando como

suporte aos associados em caso de doença ou de morte, na construção de casas e auxílio

nos trabalhos de agricultura;

- o batuque36, ritual eminentemente feminino, muito presente nas festas de

casamento, batismo e algumas festas religiosas, casos de Santo António na ilha de

Santiago e, no pós-independência, em manifestações políticas;

- práticas mágico-encantatórias do mundo;

- o cola-Sanjon, ritual de cunho religioso, praticado com maior frequência nas

ilhas de Barlavento, é uma dança popular de grupo (no interior de São Paulo é

                                                          
33 Missas, procissões, ladainhas.
34 Segundo Félix Monteiro, na Tabanca as religiões africanas e católicas encontram-se num emaranhado
sincretismo. In Revista Claridade nºs 6 e 7, 1958, p.p.  9-12
35 Para detalhes mais aprofundados sobre a Tabanca, ver SEMEDO e TURANO. “Cabo Verde: o ciclo
ritual das festividades da Tabanca”. Praia: Spleen edições, (sd.).Ver ainda TAVARES, António em “O
corpo nas danças de Cabo Verde”. In dá fala, Revista  Cultural, nº 3, Praia, ago-out de 2005.
36 É um ritual onde as mulheres sentam-se em círculo – no terreiro -, tendo uma ou duas pessoas no meio
do círculo que ao som produzido pelo contato das mãos com a almofada, que se prende entre as coxas,
compassado com o canto, vão balanceando as ancas. Começa num ritmo lento, aumentando
vertiginosamente, provocando explosões de alegria. Normalmente, tem uma puxadeira do canto que é
coadjuvada pelo restante das mulheres que respondem em coro ao canto da puxadeira. Para mais detalhes
ver Semedo e Turano, op cit.
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conhecido como umbigada), que se organiza no campo ao som de tambores e apitos,

enquanto no interior das igrejas se celebra a missa de São João ou Santo António”37;

- distribuição de tarefas em que às mulheres cabem afazeres quotidianos, como

cuidar da casa e das crianças, e aos homens as atividades que demandam um maior

dispêndio físico como os trabalhos de agricultura, ou seja quando não se encontram

empenhados no sustento dedicam-se ao repouso e a atividades sociais;

As culturas cabo-verdianas, nas suas aglutinações, expressam bem a

“decantação” das tradições das várias culturas presentes na sua formação, em que temos

traços culturais africanos, que vão dos hábitos alimentares, à base de cereais, sobretudo

do milho e do feijão, ao hábito de transportar as crianças às costas.

Vale destacar que a utilização de utensílios como pau, pilão (utilizados para

preparar o milho, base da nossa alimentação), o tear, a técnica de tingir os panos, a

cerâmica e algumas técnicas de cultivo, são contribuições genuinamente africanas para

as culturas cabo-verdianas.

Traços da cultura portuguesa expressam-se na forma de se vestir (ainda que nas

zonas rurais as mulheres continuem a usar um pano enrolado à volta da cintura,

conforme hábito das mulheres africanas); na construção das habitações que substituem

os funcos38; na organização dos espaços com disposição das casas, ruas, praças públicas

conforme traçados ibéricos; na organização de instituições administrativas e

familiares39; em festas populares tradicionais como o Natal, o Ano Novo, Dia de Reis.

Ainda podemos referir ao conteúdo de certos contos populares, como algumas técnicas

de cultivo, que são traços da forte presença portuguesa que foram incorporados na

formação das culturas cabo-verdianas.

Tais culturas foram forjadas em processos de triagem, em que a diversidade de

culturas cedeu lugar a uma mistura cultural que se manifesta nos hábitos, costumes,

língua do cabo-verdiano. As diferentes contribuições não foram simplesmente somadas,

transferidas para as culturas cabo-verdianas; todo o processo encerrou tensões, perdas

de parte a parte, por vezes conscientes, outras vezes nem tanto. Daí que, algures,

afirmamos que do contato entre africanos e colonizadores surgiu um novo homem, com
                                                          
37 Grifo nosso. ANDRADE, op cit, p. 52.
38 Construções denominadas de Cabanas de fundação circular, com teto de palha, em forma de cone -
muito abundante na África Ocidental.
39  Segundo Andrade, são famílias marcadamente patriarcais, como foi concebida pelo Código de Direito
Civil português; monogâmica “de jure”, mas poligâmica “de fato” (devido, ao que parece, tanto aos
costumes africanos, como ao comportamento de libertinagem dos senhores brancos que dispunham a seu
bel-prazer de um certo número de escravas negras), com uma matrifocalidade muito propagada que nos
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culturas próprias e ativas. Quando formulamos tais firmações, estamos a pensar na

capacidade criadora desses homens, nas estratégias que elaboram para contornar

obstáculos, para resistir à opressão – por mais adversa que seja a situação em que se

encontram e sobrevivem.

Em Cabo Verde, não obstante a política assimilacionista  posta em prática pelas

autoridades coloniais, visando a perpetuação e supremacia da cultura portuguesa,

através da repressão e da tentativa de extirpação, sistemática e definitiva, das

manifestações culturais africanas, consideradas primitivas e pagãs, partilhamos uma

tensão cultural que se traduz no novo homem, forjando valores de acordo com os meios

em que vivenciam suas histórias e memórias.

Do poder colonial em Cabo Verde

A estruturação do poder colonial em Cabo Verde, ainda que sucintamente

abordada, pode possibilitar melhor compreensão do contexto em que o projeto do

P.A.I.G.C./P.A.I.C.V., visando a transformação da sociedade cabo-verdiana, foi

introduzido e uma série de reformas – política, econômica, administrativa, educacional

– foram levadas a efeito.

Os indicadores sócio-econômicos anteriormente enunciados, também podem ser

apontados como um suporte para uma visão conjuntural do estado calamitoso em que o

país encontrava-se às vésperas da sua independência, podendo, a partir daí, melhor

entender os desafios enfrentados nas três décadas de independência.

Nos primórdios da ocupação portuguesa no arquipélago de Cabo Verde, deu-se

início à edificação de um sistema de exploração colonial centrado num regime de

capitanias, ficando a administração, a polícia e a justiça sob a responsabilidade dos

capitães-donatários que pagavam ao representante real (almoxarife, que cuidava de

repassar os montantes arrecadados ao rei) os devidos impostos.

As colônias foram administradas, no geral, por Conselhos criados para tal.

Primeiro foi o Conselho da Índia; mais tarde, 1643, no reinado de D. João IV, passou a

ser o Conselho Ultramarino em substituição ao Conselho da Índia. Antes de qualquer

decisão mais delicada, os governadores deviam consultar o rei, que, por seu lado, pedia
                                                                                                                                                                         
lembra as Antilhas. (op cit, p. 53).
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o parecer do Conselho antes de assumir uma posição. O processo era demasiado lento, o

que fazia com que algumas decisões fossem extemporâneas.

Em 1832, altura em que a luta por territórios africanos se tornou mais

contundente, com a emergência de interesses por parte da Alemanha ou da Bélgica, os

portugueses sentiram-se compelidos a redimensionarem sua política colonial.

Forçado pela conjuntura internacional, cada vez mais adversa para as suas

pretensões, na tentativa de preservar suas possessões em África, Portugal reverteu sua

política colonial. Foram definidas disposições especiais relativas ao governo e à

administração dos “territórios do ultramar”. Cabo Verde, por exemplo, deixou de ser

considerado colônia, sendo elevado ao estatuto de “província” do Ultramar, passando a

ser administrado ao abrigo da legislação e organização administrativa aplicáveis na

“metrópole”, só em tese.

Em linhas gerais, a “província” era dividida em comarcas constituídas por

Conselhos. A criação de províncias ultramarinas impôs uma série de ajustes à

organização administrativa das colônias: a “província” era administrada por um Prefeito

com jurisdição civil; as comarcas eram dirigidas por Vice-Prefeitos e os Municípios por

um Provedor; o Prefeito tinha na Junta Geral da Província um suporte administrativo; as

comarcas deviam estar em sintonia com uma junta de comarca; o Município passou a

ser administrado pela Câmara Municipal; as capitanias deram lugar às comarcas.

Entretanto, todas estas mudanças revelaram-se ineficazes e, dois anos após a

implementação dessas medidas a Coroa viu-se na obrigação de retornar ao modelo

anterior, o Governo Geral, em 183640.

 Em 1838, a Constituição portuguesa abriu brechas para a possibilidade de “as

províncias Ultramarinas” (terminologia que havia sido substituída pelo Governo Geral)

poderem ser governadas por leis, de acordo com as especificidades de cada uma delas.

A administração das ilhas tornava-se cada vez mais caótica, tal a profusão de leis,

portarias, cartas, decretos publicados que não tinham nenhum efeito prático, a ponto de

provocar reações naqueles que estavam na sua direção41.

                                                          
40 Cabo Verde voltou a ser administrado por um Governador Geral, acessorado por um Conselho do
Governo presidido por este; integravam este conselho, chefes dos serviços judiciário, militar, fiscal,
eclesiástico e dois conselheiros, escolhidos pelo Governador, entre os quatro membros da Junta da
Província desde que reunisse a maioria dos votos. Este Conselho emitia pareceres para os assuntos
importantes, contudo, o governador não  era obrigado a seguir as suas orientações.
41 “(...) deram uma organização à Administração Pública desta Província a menos própria e menos
calculada, quer na esphera superior da Administração, quer em suas ramificações secundárias, porque era
o estabelecimento de um systema composto d’elementos todos heterogeneos e inconciliáveis como
monstro de Horácio. Nem se adotou com franqueza o pensamento da Carta de Lei de 25 de abril de 1835,
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A desorganização resultara do abandono a que Cabo Verde ia sendo relegado, na

medida em que o Império Português passava por reformulações impostas pela

conjuntura internacional. Por se tratar de uma área de fracos recursos, não foi possível

desenvolver a agricultura de plantação em grande escala, o que poderia viabilizar a

integração das ilhas no circuito comercial internacional. Isto fez com que o interesse  da

Coroa pelo arquipélago fosse diminuindo cada vez mais.

Apesar do desinteresse, os portugueses jamais admitiram abdicar do controle que

tinham sobre o arquipélago, o que se explica tão somente pela disputa por territórios em

África entre as várias potências coloniais. Portugal  fazia o mínimo necessário para

garantir a tutela das ilhas e esse mínimo era feito em termos administrativos que não

demandassem muitos gastos. A Coroa limitou-se a baixar decretos, portarias, códigos,

etc, que deram conta de assegurar a administração, de forma precária, de Cabo Verde.

Em 1892, pouco tempo depois da Conferência Internacional de Berlim (1884/85)

ficou estabelecido o princípio do direito de ocupação efetiva42 contra o direito histórico

baseado na propriedade da “descoberta”. Começou a desenhar-se a corrida imperial no

continente africano impondo ao império colonial português (para a sua manutenção

nesse grupo restrito de países como a Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica)

uma série de reformulações que se refletiam nas suas possessões em África. As ilhas de

Cabo Verde passaram por uma reestruturação e reforço das estruturas administrativas,

instalada ao ritmo do desenvolvimento da sua (re)valorização colonial.

É de realçar que desde os primórdios da sua dominação, mesmo sendo

administrado como uma colônia de povoamento, os portugueses impuseram a Cabo

Verde, de forma progressiva, as disposições legais do seu aparelho estatal, de modo a

assegurar a sua posse.

No caso das possessões coloniais portuguesas, não nos parece razoável falar de

um Estado colonial, porque, por um lado, atendendo às dinâmicas de exploração

imposta em África, não havia, por parte de Portugal, interesse em fazer grandes

investimentos em suas possessões, visto que das colônias Portugal apenas pretendia

extrair o que de melhor possuíam. Por outro lado, a  extensão das instituições
                                                                                                                                                                         
nem se adoptou com a mesma o princípio do Decreto de 7 de dezembro, mas uma combinação de dous
sistemas contraditórios, que não era o antigo regime colonial com toda sua força e responsabilidade, nem
era o moderno da Metrópole com a sua organização e contenção pomposa, fascinadora e forte; resultando
por isso deste amálgama a fraqueza na autoridade superior, as condescendências nas suas autoridades
locaes e anarchia legal entre o povo”. Cf. A.H.U. Cabo Verde papeis avulsos, cxa 2, 1620-1638.
42  O que significava que os territórios conquistados só pertenceriam às respectivas potências em caso de
ocupação efetiva. Isto implicava na organização de um governo na colônia, com a instalação de um
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administrativas às colônias africanas, se fosse possível, demandaria investimentos que a

Coroa nunca mostrou-se interessada em realizar. Ao invés, Portugal procurou incorporar

suas possessões de forma gradual, através de decretos, disposições e outras formas

“legais”, concedendo alguma autonomia no tangente à tomada de decisões pelos que

faziam funcionar os dispositivos locais.

Se levarmos em conta que a formação de um Estado resulta de uma rede de

relações sociais, que possibilitam a criação de um espaço público autônomo, ainda que

essa autonomia não passe de simples ilusão, capaz de produzir um aparato institucional,

perceberemos, efetivamente, como não se chegou a erigir um Estado Colonial nas

possessões portuguesas da África. Esse processo tem uma história peculiar e própria,

que se desenvolve num determinado contexto sócio-econômico, cultural e geográfico e

corresponde a uma dinâmica endógena.

No arquipélago de Cabo Verde, em particular, este processo foi não somente

gestado do exterior, como também manteve-se dependente dele. Por isso, as grandes

decisões emanaram do exterior, mesmo levando em conta que os governos locais

dispunham de relativa autonomia, que, na prática, não passava de mero engodo.

Voltando às implicações da Conferência de Berlim, podemos dizer que para

Cabo Verde significou uma nova configuração, posto que voltou a ser administrado

como uma “Província Ultramarina”, dotada de um único distrito administrativo, ficando

sob a administração superior de um Governador de categoria de general de divisão.

É de realçar que, na maioria dos casos, para a administração das províncias só

foram escolhidos militares que não tinham nenhum conhecimento destas regiões. Isso

gerou desconfortos entre aqueles que se julgavam capazes de desempenhar esse cargo e

os afiliados à Coroa, suscitando reações como a de J. A. Martins, que diz serem os

militares:

“(...) indivíduos que na generalidade não conhecem o ultramar, nem
mesmo pensaram em governar coisa alguma, todos entregues ao
brilhantismo das suas glórias de dandys43 e aos piaflés dos sues
corcéis esbeltos que nunca se preocupavam com a África, que nunca
provaram por fatos, por manifestação de estudos ou por revelação de
talento, ter a menor competência para dirigir ou orientar coisa alguma;
suas Exas, teem (...) mesmo nas províncias pobres como a de Cabo
Verde, mesmo nas localidades sadias e por tantos modos beneficiadas
hoje pelos melhoramentos da civilização, como Cabo Verde,
proventos, regalias e privilégios, que contrastam e destoam não só

                                                                                                                                                                         
exército, de uma administração, etc.
43 Igual ao original.
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com o que aufere o demais funcionalismo, mas que em muitos casos,
chegam mesmo a apparentar um verdadeiro e legítimo motivo de
revolta (...) conhecemos pouco as nossas províncias ultramarinas; mas
do que temos lido e do pouco que conhecemos, julgamo-os
sobejamente auctorizados a considerar como um dos motivos mais
poderosos da nossa organização e atrophiamento colonial, os governos
militares e esse fato monstruoso e inacreditável de vermos sempre a
contas com a direcção superior das colónias, ministros, deputados e
governadores, que nem sempre as conhecem (...) As administrações
militares não satisfazem so ideal utilitário e prático para que tendem
as aspirações coloniaes, falseando profunda e radicalmente o espírito
fundamental da nossa influência colonizadora, que tem de se basear
nos processos de persuasão e de ordem e nunca nas irritabilidades do
heroísmo militar, que tão fataes nos tem sido, e muito menos nos
argumentos da força (...) que não temos”44.

Martins deixou explícito, também, o descaso da Coroa para com as ilhas.

Acreditamos que não seria equívoco afirmar que o nacionalismo crioulo tem suas raízes

nessas situações de descaso, de abusos de poder, abandono e, em suma, da má

governação a que o arquipélago estava sujeito, que desde os primórdios da dominação

suscitaram reações de várias ordens, detectadas quer em relatórios, fazendo balanço da

administração colonial em Cabo Verde, deixando bem expresso o caos administrativo

em que se encontravam as ilhas45, como em cartas dirigidas às autoridades coloniais,

passando por rebeliões e fugas de escravos, entre os séculos XVI e XVII, e assumindo,

nos inícios do século XX, formas de movimentos emancipatórios.

Os finais do século XIX, no arquipélago de Cabo Verde, foram marcados por

mudanças de natureza sócio-econômicas (como o fim dos morgadios46, abolição da

escravatura) e culturais, como a criação do seminário de S. Nicolau, que mais tarde

passou a ser seminário-liceu, de onde saiu um número considerável de quadros cabo-

verdianos que doravante participaram no processo de emancipação de Cabo Verde.

Ainda nesse período nasceu a imprensa crioula e intensificaram-se os estudos de ordem

etnográfico, historiográfico e lingüístico, colocando Cabo Verde como foco de

discussão.

Também intensificaram-se movimentos de contestação que reivindicaram mais
                                                          
44 MARTINS, J. A. “Madeira, Cabo Verde e Guiné”. Lisboa: 1891, p. 9.
45 “No que concerne à administração da justiça, embora houvesse um Juíz na província, um Delegado do
Procurador Real, juízes de paz, etc., não existia justiça no país. “Prende-se um cidadão com a maior sem
cerimónia; o caso é que o Juíz embirre com elle ou que alguns dos poderosos da terra o exija, pois tem de
ir à cadeia infalivelmente; por outra parte, bem póde algum parente do Juíz, ou algum ricasso da sua
parcialidade fazer o que quizer, que tem assegurada d’antemão a impunidade”. Cf. Boletim Oficial de
Cabo Verde, nº 34, de 3 de julho de 1843 p. 4.
46 Bens de morgado, sendo este, um conjunto de bens vinculados que não podiam alienar-se e que,
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escolas, por medidas protetoras para a agricultura, denunciando o abandono e a

desorganização a que as ilhas estavam entregues. Reclamações contra as leis de

excepção, que legitimavam as desigualdades sociais reinantes na época e lesavam os

interesses dos cabo-verdianos em beneficio dos portugueses fizeram-se sentir. Passaram

a pleitear o estatuto de “ilhas adjacentes” à moda das ilhas da Madeira e dos Açores.

Tais reivindicações jamais foram satisfeitas pela Coroa, mesmo nos casos em

que se mostrou mais ou menos sensibilizada, como o caso da reivindicação do estatuto

de “ilhas adjacentes”, em que foi criado o Código administrativo de 1843, seguido da

organização administrativa de 1892, que elevaria as ilhas de Cabo Verde ao estatuto de

“ilhas adjacentes” tal como Açores e Madeira.

Entretanto, isto nunca chegou a efetivar-se. Tudo que os cabo-verdianos

conseguiram foi um tratamento um pouco diferenciado das demais colônias

portuguesas. Receberam de D. Maria II (1834-1853) o direito de cidadania, que só tinha

algum efeito prático nas outras colônias, onde beneficiaram, nas mesmas condições de

trabalho, de um estatuto econômico e social diferente ao dos autóctones.

Dos assuntos em pauta nesse período, concernentes à natureza e forma de

organização da nova política colonial, dois temas ganharam especial enfoque: por um

lado, pairava a dúvida: dotar ou não as possessões africanas de instituições

representativas das populações; por outro, cogitava-se a possibilidade de lhes ser

atribuído um estatuto civil e jurídico idêntico ao da metrópole.

Essas questões suscitaram debates acalorados entre políticos, ideólogos e

cientistas envolvidos no projeto imperialista português, que propagaram idéias segundo

as quais os negros deviam ser tratados como seres que se encontravam numa escala

evolucional inferior a dos europeus, desprovidos de cultura e próximos do macaco.

Para legitimar a escravatura foi frequente, nos discursos da época, a tentativa de

desumanização do africano, remetendo-o à categoria de sub-homem. Desses debates

surgiram as mais variadas reações entre os que se debruçaram sobre a questão da

dominação dos povos africanos. Na virada do século XIX, Oliveira Martins, historiador

português que se ocupou dessa questão, referindo-se ao Brasil e às colónias portuguesas

da África, sustentou que:

                                                                                                                                                                         
geralmente, por morte do possuidor, passavam para o filho mais velho.
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“(...) Sempre o preto produziu em todos esta impressão: é uma creança
adulta. A precocidade, a mobilidade, a agudeza próprias das creanças
não lhe faltam; mas essas qualidades infantis não se transformam em
faculdades intelectuais superiores. Resta educá-los, dizem,
desenvolver e germinar as sementes. Não haverá porém, motivos para
supor que esse fato de limite da capacidade intelectual das raças
negras, provados em tanto e tão diversos momentos e lugares, tenha
uma causa íntima e constitucional? Há decerto, e abundam os
documentos que nos mostram no negro um tipo antropologicamente
inferior, não raro próximo do antropóide, e bem pouco digno do nome
de homem”47.

Eduardo Costa, outro acérrimo defensor do colonialismo reagiu à problemática

administrativa: “não se devia introduzir o sistema das instituições representativas nas

colônias, pois as populações africanas não estavam preparadas para isso”48. O caso da

França, que introduziu conselhos gerais nas suas colônias mais desenvolvidas, sem,

contudo, tirar grandes benefícios, era elucidativo para Costa.

Segundo este autor,

“esta medida não constituiu senão um entrave ao bom funcionamento
das coisas, porque as populações eram hostis às iniciativas dos
governadores (...) Ademais, não tinha trazido melhorias nem a nível
da modernidade, nem da gestão financeira dos governos”49.

É um sistema a rejeitar, conclui Costa, mesmo para Cabo Verde, a única possessão de

África com capacidade para receber o sistema de instituições representativas.

A igualdade de estatuto, civil e político, para negros e brancos nas colônias

portuguesas foi negada por Costa, porque considerava que as populações africanas ainda

se encontravam num estágio inferior de desenvolvimento, se comparadas, por exemplo,

às Antilhas inglesas, onde, não obstante o estágio superior de evolução em relação aos

africanos, os negros obtiveram o mesmo estatuto que os brancos que habitavam as ilhas,

sem que, entretanto, se verificasse o resultado esperado. Já Mendes Corrêa argumentou

ser

 “provável que a distância em relação à “metrópole”, as características
                                                          
47 MARTINS, Oliveira. “O Brasil e as Colônias portuguesas”. 5ª ed. Lisboa: Parceria António Maria
Pereira Liv. Ed., 1920, p. 284.
48 COSTA, Eduardo. “Princípios de Administração Colonial”. In Antologia Colonial Portuguesa. Lisboa,
vol. I. Política e Administração, A.G.C., 1946.
49 COSTA, op cit, p. 84
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africanas do arquipélago – do ponto de vista geográfico e pela
existência de problemas que lhe são específicos – tivessem
determinado, até então, a resistência em considerar as ilhas de Cabo
Verde como uma província ultramarina e atribuir-lhes a designação de
ilhas adjacentes (...) à primeira vista, essas ilhas não são, pela sua
posição geográfica, adjacentes à metrópole; elas são-no, em relação ao
continente africano”50.

O processo de convencimento da inferioridade do negro foi uma grande aposta

das potências dominantes, que não regatearam esforços, envolvendo os vários

quadrantes da sociedade em tal empreendimento. Não se pode dizer que esta não foi

uma política bem sucedida para os europeus. Ainda hoje podemos surpreender, em

sociedades que passaram por essas experiências, marcas de preconceitos de cor, em

termos de inferioridade e/ou barbarie.

Ao tentar impor a sua cultura como modelo, o colonizador pretendeu inculcar na

mente dos povos dominados – em alguns casos com sucesso – que o ideal seria que

todos lutassem para ascenderem ao grupo dos “civilizados”. Por isso, não causa muita

estranheza que a elite cabo-verdiana, no período colonial, reivindicasse, até aos anos

1950-1960, um estatuto semelhante ao da Madeira e Açores. Ainda hoje, resquícios

desse passado fazem aventar, a nível oficial, a possibilidade de Cabo Verde integrar-se

ao espaço europeu.

O motivo que impediu a elevação de Cabo Verde ao estatuto de ilhas adjacentes

prende-se, essencialmente, a questões econômicas. Como elevar os caboverdianos à

categoria de “cidadãos”, sabendo que constituíam importante mão-de-obra para

trabalhar nas roças dos colonos portugueses de São Tomé, uma vez que, considerados

cidadãos, estariam fora da alçada das leis que regulamentavam o trabalho dos

“indígenas” das “províncias ultramarinas”? Cabo Verde manteve-se, assim, num quadro

de ambigüidade permanente até os anos 40 do século passado, altura em que, no plano

internacional, tornou-se insustentável a manutenção de colônias, com o eclodir de

movimentos independentistas e, internamente, tensões sociais cristalizaram-se, fruto do

desagrado de uma parte da intelligentsia metropolitana com a situação colonial.

Entretanto, essa posição do governo metropolitano não obstou que parte da elite

cabo-verdiana emergente continuasse a lutar, incessantemente, pela elevação do

arquipélago ao estatuto jurídico e político semelhante ao dos Açores e Madeira, ilhas

                                                          
50 CORRÊA, António Mendes. “Ilhas de Cabo Verde”, Ultramar Português II, Ed. Agência Geral do
Ultramar vol. II, 1945, p. 207.
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adjacentes. Adiante, veremos, pormenorizadamente, contornos dessa luta até aos anos

70, com a queda do regime fascista em Portugal, em abril de 1974.
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Ajustes no império colonial português e edificação do luso-tropicalismo

O império colonial português sofreu sucessivos abalos, com desdobramentos nas

suas possessões. Um desses foi o advento da independência do Brasil, que impôs a

Portugal uma redefinição de sua política colonial nos territórios africanos, aflorando a

necessidade de ser encontrado, em África, um substituto, de modo a garantir a

edificação de um sistema econômico que vinculasse as colônias à metrópole, com base

no “pacto colonial,” minorando os danosos efeitos da perda da colônia Brasil.

Porém, a implementação deste projeto pouco ou nada avançou, não saindo do

âmbito especulativo de “elites políticas, as quais gizavam medidas muito pontuais, e

nunca uma empresa nacional, uma vez que os recursos não abundavam para tal

cometimento”51.

Mas o crescente interesse pelo continente africano, por parte de potências

européias, a partir da segunda metade do século XIX, provocou mudanças de atitudes da

coroa portuguesa que, em ambiente de verdadeira “corrida colonial”, viu-se obrigada a

redimensionar suas políticas para a África. Neste bojo foram criadas (entre uma série de

medidas) as agências de propaganda colonial52,  que passaram a dar ênfase à questão

ultramarina.

A proclamação da República, em 1910, reforçou o patriotismo português

vincado nas “campanhas de pacificação”, visando a ocupação efetiva das possessões do

ultramar. Ainda impulsionou a adesão à causa colonial por parte da intelectualidade

portuguesa, alheia, até então, a essa questão. A ameaça de potências coloniais

emergentes, como a Alemanha, perante uma África já dividida, cristalizou o sentimento

republicano de defesa intransigente de construídos direitos históricos. Indícios de

acordos secretos entre alemães e britânicos, relativos à partilha da África Portuguesa,

primeiro em 1898, depois em 1931, ainda ecoaram no imaginário português, reforçando

os temores.

O Ato Colonial de 1930 -  Anexo à Constituição de 1933 - definiu “o quadro

jurídico-institucional geral de uma nova política para os territórios sob dominação

                                                          
51 ALEXANDRE, Valentim. «Velho Brasil, Novas Áfricas – Portugal e o Império (1808-1975)”. Porto:
Edições Afrontamento, p. 182.
52 LUCAS, Maria Manuela. “A idéia Colonial em Portugal (1875-1914)” in Revista de História das
Idéias. Coimbra, vol. 14, p. 209, 1992.
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portuguesa”53 abrindo uma fase “imperial, nacionalista e centralizadora, com nova

orientação para o aproveitamento das colônias”54.

No século XX, dos anos quarenta em diante e sobretudo a partir dos anos

cinquenta, com a proliferação de movimentos emancipatórios na Ásia e na África,

reforçados pelo desmembramento das potências europeias, pelo nascimento das

Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela consagração dos “Direitos dos Povos”,

as relações internacionais ganharam nova configuração, impondo a Portugal mudanças

de estratégias para manutenção de suas possessões em África.

Em contextos onde elevaram-se vozes contra o colonialismo, denunciando a

precária situação de sobrevivência dos africanos e a estagnação econômica das colônias,

o Estado português pôs em prática ações de salvaguarda, visando sua adaptação à nova

conjuntura, para não abdicar de suas possessões. O governo metropolitano tentou

redimensionar sua política para as colônias, com a introdução de significativas

alterações na carta jurídica colonial, começando por enxertar, em 1951, alguns artigos

ao Acto Colonial.

As “Colônias” passaram a denominarem-se “Províncias Ultramarinas”,

recuperando antiga designação de “Ultramar” - anulada em 1933 - com o fito de provar

que faziam parte integrante de Portugal, difundindo a idéia de unicidade entre regiões

distantes, englobadas num “todo” político e espiritual, para que Portugal aparecesse, a

despeito da descontinuidade territorial, uno - indivisível e solidário - “do Minho a

Timor”. A nível do discurso, a tônica foi colocada nas questões humanitárias,

civilizatórias e religiosas55, com o intuito de rechaçar a pressão que Portugal vinha

sofrendo no cenário internacional. O discurso proferido por Salazar56 em 1947,

testemunha a tentativa de deferenciar a colonização portuguesa das demais:

“No meio das convulsões presentes nós apresentamo-nos como uma
irmandade de povos, cimentada por séculos de vida pacífica e
compreensão cristã, comunidade de povos que, sejam quais forem as
suas diferenciações, se auxiliam, se cultivam e se elevam, orgulhosos
do mesmo nome e qualidade de portugueses (...) Bem vistas as coisas,

                                                          
53 Cf. ROSAS, Fernando. “Estado Novo, Império e Ideologia Imperial”. In História de Portugal. Lisboa,
Estampa, vol. 7, O Estado Novo, 1994, 285.
54 Cf. ROSAS, op. cit. P. 285.
55 “A Carta Orgânica do Império Colonial Português, no seu artigo 1º, institui que as colônias são “parte
do território da nação”; o artigo 2º do Ato Colonial reza que é “da essência orgânica da Nação Portuguesa
desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações
que neles se compreendam, exercendo também a influência moral que lhes é adscrita pelo padroado do
Oriente”. Cf. Ato Colonial, in Diário de Governo, de 6 de dezembro de 1945.
56 Chefe do Governo do Estado Novo, em Portugal, de 1932 a 1968.
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os princípios de igualdade racial, de independência, de elevação moral
e material dos povos, se alguém os pregou e os executa na medida das
máximas possibilidades somos nós”57.

Essa fala não trás muita novidade, na medida em que tais idéias e colocações

subjazem de discursos urdidos ainda nos anos trinta, em que a ênfase era colocada nos

grandes feitos portugueses, como: o “chamamento (...) à civilização cristã como uma

das concepções mais arrojadas  e das mais altas obras da colonização portuguesa”58.

O que esse discurso trouxe de inovador foi a abertura para uma redefinição do

patrimônio ultramarino. A partir daí, o “humanitarismo” da colonização foi perpetuado

por Portugal, que se auto-proclamava gerador de uma comunidade multirracial e

multicultural diferenciando sua relação com as possessões do ultramar, frente às outras

potências europeias59.

O Estado Novo em Portugal, não obstante desprezar os argumentos republicanos

para justificar suas possessões, recuperou e desenvolveu a ideologia colonial legada

pelos republicanos, agarrando-se à mística imperial, idealizada e propagada nos tempos

da República. Recuando no tempo, “mitificaram” os pioneiros que, no crepúsculo da

Monarquia, envolveram-se no projeto colonial60, realçando uma propaganda colonial

que incentivava este ideal de português, de cariz apolítico e engajado à causa das

colônias. Veicularam imagens de heróis nacionais (como Infante D. Henrique, avesso às

questiúnculas cortesãs, preferindo as boas novas trazidas pelos seus capitães da costa de

África), e enfatizaram personagens como Gonçalo Ramires61, o fidalgo que buscou no

Ultramar a fortuna negada na Metrópole.

Ainda com o fito de unir o país em torno da questão ultramarina, a propaganda

colonial criou o fantasma da anexação de Portugal à Espanha, caso se desfizesse o

Império62. Esse fantasma foi recorrente, fazendo parte do imaginário português e

aflorava sempre que as tendências integracionistas da Espanha se exacerbavam, como

aconteceu com os ideais de hispanidad que ganharam relevo no período franquista.

A imprensa portuguesa da época, refletindo sobre a idéia que “Portugal, sem o
                                                          
57 SALAZAR, António Ferro. “A Nação na Política Colonial”. In Discursos de Salazar. Coimbra:
Coimbra editora, vol. IV, p. 282-283, 1951.
58 SALAZAR, António Ferro. “A Nação Portuguesa, Irmandade de Povos”. In op. cit., p. 237.
59 TORGAL, Luís Reis. “Muitas Raças, Uma Nação ou o Mito de Portugal multirracial na Europa do
Estado Novo”. In Estudos do Século XX. Coimbra: Quarteto, p. 161-163, 2002.
60 LUCAS, op cit., p. 9.
61 Personagem principal da obra de Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires.
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seu domínio colonial, cai fatal e naturalmente no domínio espanhol”63, fez enorme

alvoroço à volta disso. Como se, abolida a essência nacional com a perda de espaços

onde exercer sua “vocação” colonial, Portugal, descaracterizado e sem identidade, se

fundisse no todo ibérico. Tudo fazia parte da estratégia de Portugal para preservar as

suas possessões.

Um dos mitos que sustentava a ideologia colonial portuguesa era o de “Gesta

Missão”, em que cabeia a Portugal a função de catequizar e civilizar os gentios da

África. Para a difusão dessa missão civilizatória, o governo português contou, desde os

primórdios da colonização, com os serviços da Igreja através das missões católicas,

reforçadas, mais tarde, com os serviços das agências de propaganda colonial, que

tinham nas revistas e periódicos, com temáticas centradas na questão do Ultramar, o

grande veículo de divulgação da ideologia colonial. Garcia elenca um conjunto de

periódicos e revistas que se ocuparam desta questão: Boletim da Sociedade de

Geografia de Lisboa, dado à estampa ainda no século XIX; Anuário da Escola Superior

Colonial, que a partir dos anos 20 do século passado abriu mais espaço a temas

coloniais; Boletim Geral das Colônias, publicado a partir de  1925 e renomeado de

Boletim Geral do Ultramar em 1951 e publicado até 1970. Entre as décadas de trinta e

quarenta do século XX circulou o “Portugal Colonial”; a 1ª série  dos Estudos

Coloniais, dedicada à Cultura, Propaganda, Arte e Literatura Coloniais que circulou de

1934 a 1947; Revista do Gabinete de Estudos Ultramarinos – Centro Universitário de

Lisboa da Mocidade Portuguesa, entre os anos de 1951 e 195764. Dessas revistas, o

Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) e  o Secretariado Nacional da Informação,

Cultura Popular e Turismo (SNI) foram as que maior destaque ganharam. A primeira

enfatizava o passado, o percurso glorioso de heróis e epopeias da época dos

Descobrimentos.

Os argumentos justificadores realçaram, na maioria das vezes, episódios

baseados na tradição dos Descobrimentos, como o caráter amistoso do primeiro contato

com os ameríndios no Brasil, como sugere a Carta de Pero Vaz de Caminha; o desejo de

Afonso de Albuquerque, após a conquista de Goa, que os seus soldados contraíssem

                                                                                                                                                                         
62 ROSAS,op. cit., p. 24.
63 MORAIS, Jacinto de. “Amanhã”. In Revista Colonial de 25 de setembro de 1914, nº 21, p. 285.
64 Cf. GARCIA, José Luís Lima. “A idéia de império na propaganda do Estado Novo”. Revista de
História das Idéias, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Idéias da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, nº 14 (Descobrimentos, expansão e identidade nacional), 1992.
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matrimônio com indianas, fundindo deste modo as duas comunidades65; e o “estatuto de

paridade” – irmãos de armas e não suserania –, estabelecido entre D. João II e seus

sucessores com os soberanos do Congo. Esses são alguns exemplos utilizados para

tentar branquear o domínio de Portugal sobre outros povos. O SNI reforçou a

necessidade de garantir o futuro do Ultramar. Quer o SPN, como o SNI empenharam-se

em assegurar a “Vocação” colonial, ao que o governo português agarrava-se sempre que

havia necessidade de justificar sua permanência em África, contrariando a vaga

anticolonialista dos anos cinqüenta e sessenta.

Quais princípios sustentaram esta “vocação” colonial? A crença no cumprimento

de desígnios que remontavam às origens da nacionalidade portuguesa, foi

consubstanciada por argumentos de “tutela” dos “indígenas”66, povos julgados

“inferiores”, necessitados de proteção67. O “zelo civilizacional” para com os indígenas

(também utilizado por outras potências européias), foi, em Portugal, ressignificado,

ganhando contornos de moralidade, para diferenciar-se, pelo menos era essa a intenção

do regime de Salazar, dos demais regimes imperialistas da Europa de então.

Deste modo, os salazaristas julgavam poder camuflar os propósitos portugueses,

e constituir um Império em bases “(...) não (...) militarista que tantas vezes andou ligado

às idéias imperiais”68. Os portugueses quiseram fazer acreditar que o domínio pela força

material da Civilização Ocidental e pela força espiritual de inspiração missionária cristã,

respeitando as diferenças culturais “numa política de cooperação racial”69, não causaria

malefícios aos povos dominados. Segundo os portugueses, tal ação visava tirar esses

povos do obscurantismo e barbárie em que viviam.

A “mística imperial” (outro elemento sobre o qual incidia a propaganda

colonial), foi difundida de diversas maneiras. Foram publicados ensaios de cariz

histórico-geográficos, que retrataram de forma idílica a questão imperial, traçando sua

evolução e enunciando, ostensivamente, suas potencialidades econômicas, incentivando

o estabelecimento de colonos. Revistas que se dedicaram ao assunto, com relatos de

colonos que experimentaram a “aventura africana”, notícias retiradas de outras revistas

europeias do mesmo gênero abundaram nesse período.
                                                          
65 BOXER, Charles. “Relações Raciais no Império Colonial Português 1415-1825”. Porto: Afrontamento,
1977, p. 66.
66 Os termos “indígenas” e “nativo”, originalmente designando o natural de um certo território, ganharam,
em meados do século XIX, um conteúdo pejorativo, discriminando o habitante das colônias em África e
na Ásia.
67 ROSAS, op cit., p. 25.
68 Grifo nosso, GALVÃO, Henrique. “O Império”. Lisboa, Edições SPN, (sd), p. 6.
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O regime de Salazar utilizou diversos artifícios para perpetuar seus domínios nas

colônias. O Boletim Geral do Ultramar - criado nos anos 50 do século passado -,

visando a mobilização de populações para o projeto colonial, seguiu uma linha de

reflexão de estreita sintonia com as determinações do regime, ajustando-se à conjuntura.

Sua ação primordial foi estimular uma literatura de recorte colonial, concedendo

prêmios aos melhores. Para além do Boletim, a Agência Geral das Colônias,

associando-se ao SPN/SNI, publicou livros e organizou a coleção “Pelo Império”, que

chegou aos 131 títulos70.

A exibição de documentários cinematográficos, exposições sobre o périplo

português pelo mundo, enfatizando a importância das possessões africanas e sua

“vocação” foram outras estratégias de persuasão71 utilizadas pelos órgãos da

propaganda colonial.

A propaganda incidente sobre a questão colonial mais não fazia que expor, de

maneira eloqüente, uma das pedras basilares da ideologia vigente, consubstanciada na

carta constitucional portuguesa que, em seu artigo 4º rezava: “Cabe a essência desta

nação, levar a bom termo a função histórica da colonização das terras descobertas, de

comunicar e tornar extensivo às populações que nelas vivem, os benefícios da

civilização”72.

Nessa perspectiva, Marcelo Caetano, Ministro das Colônias e último chefe de

governo da ditadura às vésperas da Revolução dos Cravos73, recordou que

“nos finais do século, enquanto os países colonialistas se tinham
apoderado de territórios por razões de interesse econômico ou
prestígio político, os portugueses, desde o século XV tinham-se
estabelecido nas ilhas e nas costas africanas, em regiões onde não
existia nenhuma estrutura política definida, a fim de garantir a

                                                                                                                                                                         
69 O Império Colonial Português, Lisboa, Secretariado Nacional e Agência das Colônias, 1942, p. 97.
70 GARCIA, José Lima. “A Idéia de Império na Propagando do Estado Novo”. In Revista de Histórias
das Idéias. Coimbra, vol. 14, p. 421, 1992.
71 Com este fito foram realizadas várias exposições sobre o mundo português, como a Exposição Colonial
do Porto, em 1934, a Exposição Histórica da Ocupação, em 1937, Exposição do Mundo Português,
realizada em Lisboa, em 1940. Cf. BETHENCOURT, Francisco. “A memória da Expansão”, in História
da Expansão Portuguesa, direção de Francisco Bethencourt, vol. 5, p. 468-469.
72 Revista em 1951
73 Revolução de forte impacto popular conduzida por militares, encabeçados pelo general Spínola.
Eclodiu em 25 de abril de 1974, configurando-se como o epílogo do processo que pôs fim ao regime da
Costituição de 33 que implementara o regime estado-novista em Portugal. Sobre esta revolução ver:
História de Portugal: desde os tempos mais antigos até à presidência do Sr. General Eanes de A. H. de
Oliveira Marques. 3ª ed. Lisboa: Palas Editora, vol III, 1986; “História de Portugal: dos tempos pré-
históricos aos nossos dias” de João Medina. Lisboa: Ed. Clube, 1998; “História de Portugal: o Estado
Novo (1926-1974)”. Lisboa: Editorial Estampa, (sd); do mesmo autor: “História de Portugal: Portugal em
transe (1974-1985)”. Lisboa: Editorial Estampa, (sd), idem.
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navegação, de praticar o comércio com os indígenas e de lhes levar a
civilização europeia”74.

Em discurso ainda mais incisivo e revelador da “cegueira” e violência do

colonialismo assmilacionista português, Caetano enalteceu o caráter “messiânico” da

ação portuguesa em “contraste” com outros exercícios coloniais:

“Respeitavam-se a sua vida social própria e a sua cultura. E
protegiam-se os nativos contra os logros em que poderiam cair, se os
europeus os enredassem nas malhas de leis que eles não sabiam nem
compreenderiam. Fico espantado quando agora vejo condenar a
administração colonial portuguesa por ter consagrado o indigenato.
Quando essa consagração correspondia à realidade da existência de
culturas diferentes, com diferentes hábitos de vida e diferentes leis, e
ao espírito de respeito das culturas nativas e de tutela dos que as
professavam. A idéia de que não se devia abalar violentamente as
sociedades tradicionais nem destribalizar os seus membros que, uma
vez lançados sozinhos nos meios urbanos, se convertiam, em geral,
em pobres seres privados das suas crenças e amparos ancestrais, sem
adquirirem outras que as substituíssem macaqueando, externamente
apenas, as maneiras civilizadas, essa ideia explica o escrúpulo com
que se concediam os chamados alvarás de assimilação, graças aos
quais de indígena se passava a cidadão regido pelo direito português,
esse direito vindo dos romanos, com influências germânicas e oito
séculos de estratificações de cultura europeia nas terras de além e
aquém Douro ou de riba e além Tejo e Algarve”75.

A “expansão portuguesa ultramarina” tinha, na perspectiva de Jorge Dias, um

significado positivo para a humanidade. Defendendo a dominação portuguesa em

África, argumentou que a ação dos portugueses não devia ser comparada aos

movimentos colonizadores  das nações capitalistas que se pautaram por um gênero de

relações humanas centrada na segregação racial, onde a “raça superior dominante”,

opunha-se à “raça inferior dominada”76.

Os discursos e legislações produzidos pela intelligentsia colonial portuguesa

sobre as colônias engendraram um quadro de relações harmônicas, realçando a

tolerância e o respeito dos portugueses para com tradições e costumes indígenas,

protegendo-os dos malfeitores europeus. A análise da prática sugere realidades

                                                          
74 CAETANO, Marcelo. «Evolution sans révolution». Paris: Ed. Fayard, 1972, p. 23.
75 CAETANO, op. cit., p 22, 23.
76 DIAS, Jorge, in Expansão dos Portugueses no Ultramar, à Luz da Antropologia Moderna, citado por
Peter FRYER e Patrícia Mc Gowan, 1963, p. 124.
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completamente diferentes77, evidenciando a interferência brutal nos modos de vida de

povos africanos, a subjugação de grupos étnico-culturais impelidos compulsoriamente

ao trabalho e à edificação de uma sociedade onde imperaram práticas institucionais de

exclusão e humilhação.

Abusos de poder, intolerâncias para com os outros, exploração foram traços

marcantes nas relações estabelecidas entre portugueses e povos sob seu jugo colonial.

Povos marginalizados e espoliados em seus direitos fundamentais, como o livre trânsito

em seu próprio habitat e a liberdade de viverem conforme seus costumes e tradições, foi

o que resultou deste humanitarismo português nas suas possessões africanas.

Os portugueses, tal como outras potências européias da época, apegaram-se a

diferenciações que a categoria raça comportou para a legitimação do domínio sobre os

ditos “indígenas”. Convém realçar que “raça é uma construção política e social,

categoria em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de

exploração e exclusão”78, como o colonialismo, o imperialismo, o racismo. A partir

destes pressupostos, exercícios colonialistas procuraram “justificar as diferenças sociais

e culturais que legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e

biológicas”79.

(...) O problema é que o nível genético não é imediatamente visível.
Daí que nesse tipo de discurso, as diferenças genéticas (supostamente
escondidas na estrutura dos genes) são ‘materializadas e podem ser
‘lidas’ nos significantes corporais e facilmente reconhecíveis, tais
como a cor da pele, as características físicas do cabelo, as feições do
rosto (...), o tipo físico e etc., o que permite o seu funcionamento
enquanto mecanismos de fechamento discursivo em situações
cotidianas80.

Ao “aproximar esses povos da natureza”, os colonizadores fizeram acreditar que

lhes faltavam capacidades intelectuais  de ordem mais elevada, que eram impulsionados

pela emoção e o sentimento em vez da razão, hipersexualizados, que tinham baixo

                                                          
77 Amilcar Cabral e outros líderes africanos de expressão portuguesa, em suas campanhas de denúncias
contra a situação colonial nos seus países, desmitificam esse quadro criado pela propaganda colonial
portuguesa. Para uma discussão mais detalhada sobre a situação dos indígenas ver Thomaz, 2002.
78 HALL, Stuart. “A questão multicural. In Da diáspora: identidades e mediações culturais”. (Org. Liv
Sovik). Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003, p. 69-70.
79 HALL, op. cit., p. 69.
80 HAL, ibid, p. 69.
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autocontrole, “culturalmente diferentes” e inferiores81, necessitando, portanto, de

alguém que pudesse lhes fornecer rumos.

Nesta ordem de idéias, a dominação sobre povos negros não passaria de um ato

de benevolência, fundada em razões éticas, posto que, só teria beneficiado e favorecido

o “desenvolvimento” desses povos. Desses intercâmbios, como os portugueses quiseram

fazer crer, saíram reforçadas as relações entre grupos étnicos em vários níveis moral,

religioso, cultural. Razão pela qual, na perspectiva de Marcelo Caetano,

“os portugueses não poderiam encarar  a hipótese de abandonar a si
mesmas, populações indígenas formadas de “tribos selvagens”
estagnando num “primitivismo estático”. Apenas se pode, na melhor
das hipóteses, (...) fazer passar os povos africanos, (...), do seu modo
primitivo de vida social às formas políticas que levaram séculos a
serem elaboradas, em contextos  completamente diferentes e que
tinham evoluído segundo as suas próprias leis”82.

Essa pretensa harmonia perpassada pelo discurso colonial esvaia-se

cotidianamente, de forma categórica, nas práticas colonialistas. Segundo Anderson,

“quando Portugal pretende que não há nenhuma discriminação racial, isso faz parte do

conjunto das teorias das “províncias ultramarinas” e da “assimilação”83. De acordo com

Anderson, a definição mesmo do “indígena”84 é, explicitamente racista, pois,

contrariamente ao indígena, nenhum colono branco tinha necessidade de provar que

tinha “bom caráter” nem que tinha um  emprego para ser cidadão85. Tanto que a

população portuguesa iletrada não sofria restrições à cidadania.

Para afastar-se dos fortes indícios racistas da sua política colonial e para dar

                                                          
81 Idem.
82 Id.
83 ANDERSON, Perry. «Le Portugal et la fin de l’ ultra-colonialisme». Cahiers libres. Paris, nº 44, Ed.
François Maspero, 1963, p. 81.
84 O Decreto-lei de 27 de setembro de 1894, referindo-se às penas de trabalhos públicos a aplicar nas
possessões portuguesas da África, determina em seu artigo 1º que “somente são considerados indígenas
os nascidos no Ultramar, de pai e mãe indígenas e que não se distinguem pela sua ilustração e costumes
do comum de sua raça”. O Decreto, assim redigido, sugere algumas restrições na aplicação do designativo
“indígena”, não abrangendo mestiços – por terem nas suas origens elementos brancos – e africanos
aculturados, com comportamentos diferenciados dos demais e que se aproximavam, de alguma forma, dos
valores europeus. Decreto-lei, posto a circular em 09/09/1904 no Boletim Oficial nº45. No século XX,
anos 50, o Decreto-lei de 20 de maio de 1954 em seu artigo 2º define os “indígenas” como sendo
indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, “tendo nascido nas províncias ou vivido
habitualmente neles, não possuam ainda ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a
integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses”. Essa nova definição é mais
abrangente, não excluindo o mestiço da categoria indígena.
85 ANDERSON, op cit., p. 81.
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credibilidade ao “multiracialismo”, as autoridades portuguesas enfatizaram o acentuado

grau de mestiçagem que perpetuaram nas suas colônias. Cabo Verde, onde os mestiços

constituem a maior parcela da população - cerca de 90% da população total -, é o caso

mais emblemático, segundo raciocínios portugueses.

Este “multiracialismo” já tinha sido discutido nas teses luso-tropicais de Gilberto

Freyre, ao realçar o caracter amistoso do contato dos portugueses com os africanos,

revestido pelo aspecto do interesse, completado pelo amor. Amor do homem

português86 pela mulher de cor era

“(...) o amor do homem pelo país quente, amor que amorteceu,
suavizou as asperezas, os choques de interesses difíceis de evitar,
mesmo quando os interesses são recíprocos, nas relações entre grupos
humanos que nesse aspecto assemelham-se às relações entre
indivíduos”87.

Essas prerrogativas de Freyre foram aproveitadas pelas autoridades

metropolitanas, interessadas em rechaçar as críticas que lhes eram endereçadas, por

insistirem em preservar as suas possessões coloniais. Em “Casa Grande e Senzala”,

publicado em 193388, Freyre deixa entender que o  português, supostamente mais

habilitado que qualquer outro povo europeu a progredir em regiões tropicais, devia seu

sucesso a diversas  condicionantes. Desde sua localização geográfica entre os

continentes europeu e africano, permitindo maior resistência a climas muito quentes e

maior tolerância a valores diferentes, até por ter experimentado vários contatos com

outros povos, o português não tinha pejo em correr mundo e relacionar-se

amistosamente com os naturais com que se deparava89.

Formuladas quando, nos meios científicos e políticos, as atenções voltavam-se

para soluções eugênicas (enfatizando as bases da mestiçagem nos espaços tropicais e

proclamando o nascimento de um novo tipo humano, o “homem luso tropical”, que

combinava, de modo sincrético, a cultura portuguesa e a dos povos colonizados) as teses

de Freyre não tiveram impacto imediato. Passaram despercebidas nos meios oficiais

                                                          
86 Grifo nosso.
87 FREYRE, Gilberto. “Casa Grande e Senzala. Formação da família brasileira sob o regime de economia
patriarcal”. Lisboa: Edições Livros do Brasil, 1957, p. 21-25.
88 Para maiores detalhes, ver CASTELO, Cláudia de. “O Modo Português de estar no mundo – o luso-
tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa (1933-1961). Porto: Afrontamento, 1998”.
89 FREYRE, op cit., 1957, p.p. 21-25.
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portugueses dos anos trinta e quarenta que, na altura, baseavam-se no “darwinismo

social”90 e na “mística imperial”.

As esferas oficiais metropolitanas só abraçaram as teses de Freyre nos anos 50,

quando os movimentos emancipatórios da Ásia e da África recrudesceram e a pressão

interna e internacional sobre o regime colonial começou a atingir níveis insustentáveis.

Em 1951, patrocinado pelo governo português, Freyre empreendeu uma viagem com

fins científicos ao Ultramar. Os resultados dessa viagem (que, particulamente em Cabo

Verde, suscitaram muitas discussões, como mais adiante veremos) foram publicados em

“Aventura e Rotina” e “Um brasileiro em terras portuguesas”, onde o autor brasileiro,

enfatizando a especificidade da colonização portuguesa no Brasil, alarga ao Ultramar,

como um todo, os mesmos supostos resultados, desconsiderando reiteradamente as

diversidades culturais experimentadas em práticas de poder cheias de peculiaridades

históricas.

Perry Anderson classificou esse edifício ideológico de

 “cosmologia bizarra”, (...) quase tão revelador do imperialismo
português como a sua economia ou a sua geografia. (...) ‘o papel da
mitologia é o – clássico – da justificação e da falsificação. Nos dois
sentidos do termo, ela ‘traiu’ a realidade. Nunca houve ‘colonialismo
missionário’ em oposição, do ponto de vista humano, ao ‘colonialismo
pelo espaço vital’ – pois os dois sempre constituíram um só”91.

Ávido por refutar críticas à sua política colonial, Portugal recuperou as teses de

Gilberto Freyre, elaboradas nos anos trinta carregados de tensões étno-culturais

experimentadas no Brasil do Estado Novo. A adesão do Estado Novo português ao luso-

tropicalismo (doutrina concebida por intelectual internacionalmente reconhecido,

reforçando as peculiaridades da colonização portuguesa) ocorreu em contexto de

pressão interna e internacional, particularmente no seio da ONU, que o regime

salazarista sofria no sentido da descolonização. À medida que as teses de Freyre

ganharam projeção no campo das idéias, referenciadas, amiúde, em trabalhos

acadêmicos, livros e revistas, cristalizava-se a idéia de que a independência dos países

colonizados abortaria um projeto que visava transformar as colônias africanas em novos

Brasis.
                                                          
90 Teoria que, partindo do evolucionismo de Charles Darwin e com o contributo de teóricos das teses
racistas, como as de Arthur Gobineau, aplicava à espécie humana o princípio da sobrevivência do “mais
apto”, tendo influenciado a política eugênica do III Reich.
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Alvo de muitas críticas, o luso-tropicalismo despoletou uma série de polêmicas

em Cabo Verde, com a problemática da caboverdianidade ganhando ênfase. O luso-

tropicalismo foi, até a Revolução dos Cravos, em abril de 1974, quando da queda do

Estado Novo em Portugal, um dos sustentáculos da ideologia do regime salazarista, que

insistia em perpetuar sua hipotética “missão”.

A perspectiva histórica aqui delineada aponta como a formação de um império

português uno e indivisível, como proclamava o Estado Novo português, foi construção

falaciosa e demagógica com raízes antigas, pontilhadas por marchas e contra marchas

das conjunturas interna e internacional, denunciadoras das dificuldades que Portugal

enfrentava para se sustentar na dinâmica da “era dos impérios”.

Nos meandros da caboverdianidade, africanidade e luso-tropicalismo

A resistência à dominação colonial em Cabo Verde quase sempre ganhou forte

expressão campo da cultura. Manifestou-se em práticas culturais como batuque e

tabanca, quando o regime abriu brechas. Ainda assim, era preciso muita sutileza para

escapar às malhas da censura. Poucos foram os exemplos em que a população, ou parte

dela, tenha-se aventurado em investidas de enfrentamento explícito ao regime, de tão

manietada e reprimida que se encontravam diferentes setores ou grupos culturais da

sociedade cabo-verdiana.

Alguns casos isolados e espaçados no tempo não se configuraram como

movimentos emancipatórios: protestos contra privilégios a pequenos grupos da

metrópole no comércio da costa africana, no século XV; reivindicações de morgados

crioulos contra o monopólio das companhias pombalinas, no século XVIII; intelectuais

nativistas, nos finais do século XIX e inícios do XX, que se insurgiram contra

funcionários portugueses, com mais direitos e regalias, e contra a espoliação das ilhas

em favor da metrópole, são exemplos de reações aos poderes portugueses nas ilhas, sem

assumirem o carácter de movimentos de combate ao regime. Exemplos de transgressões

declaradas (como a “Revolta de Rubom Manel”, ou fuga de escravos que se refugiavam

nas montanhas, formando comunidades de “Rabelados”) ocorridas na ilha de Santiago,

foram reprimidas com sevícias corporais, enforcamentos, chibatadas, palmatoadas e

deportação inter ilhas ou para outra colônia, impedindo, à nascença, que tais casos se
                                                                                                                                                                         
91 ANDERSON, op. cit., p. 56.
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transformassem em exemplos e proliferassem pelas ilhas.

Desde os primórdios do século XIX, um número significativo de revoltas e

levantes populares marcaram o cenário sócio-político das ilhas. Casos de reação da

população da Ribeira Grande, em 1811, frente a um novo imposto; rebelião dos

camponeses da Ribeira de Engenho, entre 1822-23; e da Achada Falcão, em 1841,

reagindo aos abusos dos feitores e à cobrança de rendas; revoltas de escravos, como a de

1835, em Santiago, contra os maus tratos, opressão e exploração; a revolta de Fonte

Ana, em 1835 e a de Achada Falcão, em 1841, todas no interior da ilha de Santiago

foram secundadas por levantes escravos em Santo Antão e outras ilhas92.

De todas, foi a revolta de “Rubom Manel”, motivada por razões sócio-

econômicas, uma das que atingiu maiores proporções, exigindo a intervenção do

governador da Colônia, que, para repor a ordem, mobilizou toda a força disponível:

pelotão da polícia indígena; secção de artilharia, pelotão da polícia rural e a força da

canhoneira de Zambeze.

Segundo Pedro Martins, a detenção de algumas mulheres, que em plena apanha

da purgueira93 foram presas e amarradas por tropas da cavalaria, despoletou, em 1910,

uma das revoltas que mais ameaçou os pilares do colonialismo português e que, dada a

sua amplitude, levou à mobilização de grandes forças repressivas coloniais cuja ação foi

considerada de “pacificação”. De acordo com Martins, a população indignada reagiu a

essas prisões, organizando-se para libertar as suas mulheres.

Assim, mulheres armadas de machins e homens armados de pedras dirigiram-se

à cadeia onde encontravam-se encarceradas as suas companheiras, mães, irmãs, que,

sem muita resistência, foram libertadas. No regresso à casa, os revoltosos cantavam e

dançavam, regozijando-se da vitória alcançada. Porém, a reação do governo colonial

não se fez esperar, enviando forças de repressão para a região com o fim de reconduzir à

cadeia as mulheres anteriormente detidas. De novo a população se organizou,

oferecendo forte resistência que se tornou legendária na cultura popular de Santiago:

“Homi faca, mudjer machim, mocinhos tudo ta djunta pedra”, o que na língua de

Camões pode significar: homens munidos de facas, mulheres armadas com machim –

instrumento cortante utilizado na apanha da purgueira ou para cortar cana –, enquanto

                                                          
92 Cf. PEREIRA, Carlos Lopes. “Aspectos do proto-nacionalismo crioulo (1): ideias e movimentos de
cabo-verdianos durante a 1ª República Portuguesa”. Tribuna, Praia, 16 a 31 de jun., 1990, História, p. 11
a 13.
93 Planta oleaginosa utilizada na indústria da vela, em Portugal, e usado para fins terapêutico em Cabo
Verde. Cientificamente é designada por Jatropha curcax (L).
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os garotos arrumavam pedras para serem arremessadas contra as forças de repressão94.

Como frisamos, essas reações, apesar de indiciadoras de descontentamentos face

à situação colonial, enquanto resistências locais não assumiram formas de movimentos

de rebeliões mais amplas. Foram casos isolados quase sempre violentamente

censurados, reprimidos pela metrópole.

A chegada da imprensa a Cabo Verde, em 1842, possibilitando a publicação de

jornais, boletins, folhetos95, etc, começou a imprimir novas dimensões às ondas de

descontentamentos. Nas revistas e jornais, publicados nos finais do século XIX, os

cabo-verdianos começaram verdadeiras campanhas de denúncias contra manobras

diplomáticas do governo metropolitano, que pretendia vender as suas colônias.

Reivindicaram melhorias das condições sociais, exigiram a construção de escolas,

sugeriram medidas que visavam a recuperação da agricultura e do comércio das ilhas

nos anos de crise – secas, fomes e epidemias. Desencadearam campanhas de valorização

do crioulo, língua proibida no período colonial, com a publicação de poemas nesse

idioma, além de reivindicações por mais liberdade, anunciando exigências de autonomia

política e administrativa.

A fundação do Seminário de São Nicolau, em 1866, que imbuiu de uma cultura

clássica e humanista as gerações que aí estudaram, e do liceu de S. Vicente, em 1917,

sem esquecer as associações recreativas e culturais na segunda metade do século XIX,

em especial na Praia, concorreram também para animar a vida cultural do arquipélago

antes da década de trinta, desenvolvendo “um ambiente propício a anseios literários” 96

enquanto formas de expressar suas reprimidas tradições culturais.

Também passaram a pleitear por candidatos nativos, eleitos pelos cabo-

verdianos, para os cargos de deputado, senador e autarquia em eleições legislativas e

municipais. Desenvolveram campanhas de conscientização dos cabo-verdianos, com a

                                                          
94 Para mais detalhes, ver, entre outros, MARTINS, Pedro, in Pre-Textos, Revista de Arte, Letras e
Cultura, Praia, dez., 1998.
95 No período de 1842 a 1944 circularam pelas ilhas, de entre outras, as seguintes publicações: Boletim
Oficial, 1842; o Independente, 1877; o Correio de Cabo Verde, 1879; o Eco de Cabo Verde, 1880; a
Imprensa, 1880; a Justiça, 1881; o Protesto, 1883; o Povo Praiense, 1886; o Praiense, 1886; a Praia,
1889; Almanaque Luso-Africano, 1899; Revista de Cabo Verde, 1899; a Esperança, 1901; a Liberdade,
1902; a Opinião, 1903; Cabo Verde, 1907; A Voz de Cabo Verde, 1911; O Independente, 1911; O
Progresso, 1912; O Mindelense, 1913; O Futuro de Cabo Verde, 1913; A Defesa, 1913; O Popular, 1914;
O Cabo-verdiano, 1918; Cabo Verde, 1920; A Ação, 1921; A Verdade, 1922; O Manduco, 1923; Vasco
da Gama, 1924; Notícias de Cabo Verde, 1931; O Eco de Cabo Verde, 1933; Ressurgimento, 1933;
Claridade, 1936; Certeza, 1944. A maioria dessas publicações teve vida efêmera, em alguns casos não
passando do primeiro número, e todas elas, de formas diversas, se preocuparam com questões atinentes a
Cabo Verde.
96 FRANÇA, Arnaldo. “Notas sobre poesia e ficção cabo-verdianas”. Praia: 1962., p.p. 9-10.
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publicação de poesias em crioulo e em português, contos e folhetins, debatendo

temáticas relacionadas às realidades das ilhas.

Essas publicações circularam entre os vários quadrantes sociais, mesmo nas

camadas menos privilegiadas (ainda que a maioria da população cabo-verdiana, na

altura, não tivesse acesso ao código de letramento, mas ávida por apossar-se dos

instrumentos de leitura) em vários pontos das ilhas.

Nas páginas destes jornais, revistas e folhetos grandes nomes da nossa história,

como Pedro Cardoso, Eugénio Tavares, notabilizaram-se com as suas reivindicações por

mais justiça social e denúncias da degradante situação sócio-econômica vivida em Cabo

Verde. Pedro Cardoso, em 1911, com o poema “Pró África” dava conta do

descontentamento que a legislação colonial vinha provocando nos nativos:

“As colônias já não querem portarias
e infames leis draconianas.
Desejam menos razzias
e que entre luz nas cabanas:
Mais justiça e liberdade:
e, nos que as vêm governar,
mais ciência e probidade”97.

Cônscio das questões do seu tempo, Pedro Cardoso procurou articular as

questões que afetavam Cabo Verde num contexto maior. Assim não surpreende, por

exemplo, que em 1914, no poema “Unidos avante”, evoque Marx como referência para

a Associação Operária de Mindelo, vaticinando o fim do suplício dos oprimidos:

 “A bacanal já vai no fim.
Imanente há uma justiça eterna
Após tantos martírios, tantas mágoas
Virá fatal, e trágica, e infalível
a amarga expiação dos teus algozes”98.

Quem também não se calou diante das atrocidades que o regime colonial

português cometia nas ilhas, foi Eugénio Tavares que, apesar do seu engajamento às

questões que afetavam os negros tanto em Cabo Verde como noutras regiões do mundo,

não se considerava africano, dizendo tão português como os da metrópole. Nos seus

                                                          
97 CARDOSO, Pedro. “Pró África”. In A Voz de Cabo Verde, Praia, 04 de nov., 1911”.
98 CARDOSO, Pedro. “Epílogo”. In A Voz de Cabo Verde, Praia, 06 de jul., 1914.



79

escritos, a maioria em língua cabo-verdiana, o crioulo, ganhou relevo temas sobre o

amor, a emigração e a liberdade, como fica bem explícito nesses versos:

“Daria esta alma louca de saudade;
Daria o meu futuro carrancudo;
A minha carne a dor;
daria tudo,
tudo menos a minha liberdade”99.

A situação de subjugação e discriminação do negro no mundo foi outra questão

que não escapou às críticas deste poeta, dando conta e elogiando líderes de insurreições

contra abusos e humilhações a que os negros estavam sujeitos. Em 1912, referiu-se a

um levante ocorrido em Cuba, conduzido por um general negro, de nome Estenoz: “(...)

a insurreição referve na alma da população negra, que pugna por uma causa justíssima,

qual é a da perfeita igualdade de direitos civis para todo o cidadão cubano”100. Em

defesa do negro revoltou-se, nos seus escritos, contra qualquer tentativa de

desmoralização deste por parte dos portugueses, prática muito freqüente nesse período.

Em 1913, Tavares indignou-se contra um articulista português que,

escandalizado com a paixão de Camões101 por uma negra, negou  o fato, impensável

para os padrões da época, interrogando-se como poderia alguém se apaixonar por uma

“mulher daquela raça que tinham uns horrorosos cabelos encarapinhados”102. Em reação

a estas palavras, Tavares assevera que “há em África, não só pretas bonitas, como pretas

deliciosas, fiéis, cheias de doçura, cheias de heroísmo, cheias de bondade”, sugerindo ao

crítico, que ao invés de negar ou duvidar do amor de Camões por uma preta, que fizesse

o mesmo: “melhor é experimentá-la que julgá-la”103.

A criação, em diferentes pontos do arquipélago, de organizações de caráter

recreativos e culturais (casos da “Sociedade Recreativa Esperança, em 1853”; da

“Sociedade Filarmônica Juventude”, em 1864; do “Grêmio Promotor”, em 1867), todas

insistindo na erradicação da escravidão na sociedade cabo-verdiana, ainda que por vias

                                                          
99 TAVARES, Eugénio. “Daria a minha voz”. In A Voz de Cabo Verde, Praia, 05 de maio de 1913.
100 TAVARES, op. cit.
101 Poeta português que não escondeu o sentimento que nutria por uma escrava negra, dedica lindos
versos à amada: “Aquela cativa que me tem cativo,/ Porque nela vivo,/ (...) Pretidão de amor ....../ Tão
doce a figura,/ Que a neve lhe jura/ Que trocara a cor!”. Citado por Tavares, in A Voz de Cabo Verde, 05
de out., 1913.
102 TAVARES, op.cit., p. 5.
103 Ibid, p. 5.
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filantrópicas, representa a confirmação de um redimensionamento das reações a

situações de injustiça na sociedade cabo-verdiana.

Algumas destas organizações, mais tarde, no período republicano português,

acabaram por filiarem-se ao movimento maçónico cabo-verdiano, desenvolvendo

intensa atividade cultural e política. Ainda que revelando ambigüidades em termos de

rumos a seguir, denunciaram intenções de criação de uma identidade “nacional” que,

posteriormente, centrou-se na assunção da cabo-verdianidade como elemento agregador

de sentimentos e de perspectivas dos povos das ilhas.

Desta rede de instituições envolvidas com questões culturais – onde é necessário

acrescentar o aparecimento das primeiras escolas oficiais –, os descontentamentos

começaram a ganhar contornos de movimentos de resistência mais amplos e articulados.

Caso exemplar foi o movimento nativista, centrado em discussões políticas e culturais,

dos finais do século XIX, que ganhou dimensão de debate público nos jornais dos

inícios do século passado.

Assim, foi na literatura que, com muita subtileza, resistências assumiram

contornos de verdadeiros movimentos de protesto contra o regime colonial. Para isso,

contribuiu o fato de, na sociedade cabo-verdiana, o mestiço, e não o branco, ter

assumido especial protagonismo como sujeito da história das ilhas. Conforme Gabriel

Mariano, três ângulos de argumentações explicam tal protagonismo:

“(...) primeiro, a propagação meramente material ou biológica do
mestiço, cujo veículo seria o sexo; depois, a instalação do mestiço em
áreas ou classes de preponderância social, cujo veículo teria sido
principalmente  atividade mercantil dos primeiros cabo-verdianos; por
último, a conquista definitiva de posições, a transmutação de poderes,
acompanhada do prestígio intelectual do mestiço cabo-verdiano (...)  a
falta de recursos econômicos; a pobreza franciscana do sub-solo; a
pequenez quase familiar das ilhas; a irregularidade das chuvas,
também se aliaram a esses fatores”104.

Tais processos inviabilizaram a edificação de um aparelho colonial nos mesmos

moldes erigidos em outras paragens, centrado no regime de grandes plantações ou de

roças, obstando a fixação de brancos que poderiam assumir isolados a responsabilidade

da administração da máquina colonial, com todas as consequências nefastas que daí

                                                          
104 Cf. MARIANO, Gabriel. “Mestiçagem: seu papel na formação da sociedade cabo-verdiana”. In
Cultura Caboverdeana, Ensaios. Lisboa: Ed. Veja, 1991.
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adviriam: uma descaracterização regional, ainda mais acentuada, maiores

desajustamentos sócio-culturais.

Forjado em intensa miscigenação étnica e cultural, o cabo-verdiano transformou-

se, a partir do séc. XVII, no principal agente das metamorfoses culturais a operarem-se

na sociedade. Por aí percebem-se fortes resistências em Cabo Verde, urdidas nos

campos literários, estéticos e musicais, recuperando dimensões de ancestralidades

africanas. A insignificância da presença europeia e uma certa homogeneidade cultural

ajudam a entender como, em contexto de extremas dificuldades, homens das letras

conseguiram contestar o regime vigente.

Em fase inicial, a resistência escondeu-se em questões de uma identidade

verdadeiramente cabo-verdiana, clamando por mais autonomia, mais instrução,

diluindo-se nas discussões de pertença ou não à África, com a defesa da raça negra, no

que afinanram-se com o discurso do emergente movimento pan-africanista105 de Du

Bois e Marcus Garvey, como na reivindicação do estatuto de ilhas adjacentes que, nas

convicções dos pleiteantes, poderia configurar-se em melhoria significativa das

condições de vida nas ilhas. Pressupunham que, caso tal fato ocorresse – ascensão ao

estatuto de ilhas adjacentes –, as autoridades metropolitanas dedicariam um pouco mais

de atenção às ilhas, à semelhança do que acontecia com as de Madeira e Açores. Foi

“(...) uma forma de exigir à metrópole que ela implementasse
efetivamente a cidadania nas colônias, que promovesse nelas o
progresso econômico e a assimilação cultural dos seus naturais, que
pusesse fim a todas as formas de discriminação entre metropolitanos e
coloniais, que derramasse a jorros e sem demora na África a luz da
instrução republicana e até a do espírito cristão”106.

Posteriormente, quando a conjuntura internacional tornou-se propícia -

particularmente a partir dos anos 50 do século XX, altura em que recrudesceram os

movimentos anti-colonialistas na África -, a resistência ao colonialismo em Cabo Verde

                                                          
105 Contudo, as amarras então existentes na sociedade cabo-verdiana fizeram com que “(…) o pan-
africanismo digerido pelos intelectuais cabo-verdianos do começo do século XX fosse (grifo nosso)
substancialmente diferente do africanismo da negritude que viria a aproximar alguns intelectuais dos anos
50 em diante. Ao contrário deste último, celebrava a hegemonia cilizacional europeia, não vislumbrava o
que fosse o relativismo cultural e era substancialmente anti-racista. E, como observa Alfredo Margarido,
nas mãos dos intelectuais cabo-verdianos, o pan-africanismo ‘não servia para reforçar as relações com a
África’ (1994, p. 109).
106 Cf. VASCONCELOS, João. “Espíritos lusófonos numa ilha crioula: língua, poder e identidade em São
Vicente de Cabo Verde”. In A Persistência da História: passado e contemporaneidade em África. (Org)
CARVALHO, Clara e CABRAL, João de Pina. Lisboa: ICS, Universidade de Lisboa, 2004., p. 72-73.
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saiu dos meandros poéticos, assumindo um discurso de ruptura, para se manifestar

direta e explicitamente, sem utilizar subterfúgios ou máscaras protetoras anti-censura.

A tomada de consciência de um perfil cultural especificamente cabo-verdiano e

de uma literatura imbricada, ainda num período em que a questão da independência não

podia sequer ser cogitada, foi de vital importância para a mobilização do povo cabo-

verdiano frente a necessidade de rebelar-se contra o regime discriminatório reinante em

Cabo Verde.

A assunção da caboverdianidade cedo encontrou ressonância em jornais,

revistas, suplementos de jornais publicados tanto em Cabo Verde quanto em Portugal,

por vozes isoladas, que já no dealbar do século XX insurgiam-se contra a situação de

subjugação em que o país encontrava-se casos dos citados poetas Eugénio Tavares e

Pedro Cardoso, ou por grupos literários emergentes nos anos trinta, quarenta, cinqüenta

e sessenta do século passado. Foram os casos das revistas Claridade e Certeza, do

Suplemento Cultural de Cabo Verde; Boletim de Informação, Boletim dos Alunos do

Liceu Gil Eanes e Selô, além de Páginas dos Novíssimos, publicações quase todas

efémeras, com exceção de Claridade, que, entretanto, ficou marcada pela

irregularidade.

O advento da República em Portugal, em 1910, reacendeu na intelectualidade

cabo-verdiana, devido à política de descentralização administrativa levada a cabo a

partir de então107, o sonho de uma transição do estatuto de colônia para o de arquipélago

adjacente, alimentando pretensões libertárias que só podiam ficar nas entrelinhas.

Nos anos trinta do século passado, quando o regime Salazarista começou a dar

os seus primeiros passos, saiu, em Mindelo, ilha de São Vicente, a revista Claridade108,

                                                          
107 “(...) Em 15 de agosto de 1914 foram promulgadas as leis nº 277 e 278, respetivamente intituladas,
‘Lei orgânica da administração civil da administração das províncias ultramarinas’ e ‘Lei orgânica da
administração financeira das províncias ultramarinas.’ No artigo 1º de ambas as leis consignava-se o
princípio da autonomia, administrativa e financeira, de cada colônia. Das duas leis faziam parte integrante
um conjunto de bases que explicitavam essa autonomia e a fiscalização que incumbia à Metrópole. Nos
termos da base 16ª da 277, o governador da colônia era considerado o ‘protetor nato dos indígenas’,
competindo-lhe, entre outras atribuições, ‘definir e regular o estatuto civil, político e criminal’ respetivo,
já que todo um conjunto de leis e outras disposições seriam aplicáveis exclusivamente a esses naturais. Na
definição de tais estatutos, as relações civis e criminais seriam regulados pelos seus usos e costumes
privativos, ‘em tudo o que não for contrário aos direitos fundamentais da vida e da liberdade humana’,
estabelecendo-se que as alterações a esses usos e costumes só gradualmente se introduziriam. Cf.
MARQUES, A. H. de Oliveira, op. cit., 1986, p. 519.
108 Inspirando-se no modernismo brasileiro - através do contato com a produção literária de escritores
como Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos – e com influências de intelectuais franceses como
Henri Barbusse, a Claridade, fundada por Baltasar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, centrou toda
sua discussão na questão da cabo-verdianidade: “uma revista com os pés fincados na terra era o único
programa” (Cf. LOPES, Manuel. Entrevista concedida a Arnaldo França, 1985). Entre 1936, ano da
fundação da revista, e 1960, foram publicados em torno de nove números, tendo abordado temáticas de
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tida como o ponto de referência de uma literatura de alcance “nacional”, ou “regional”.

Tal publicação mereceu elogiosas referências na revista Presença e no jornal Notícias

de Cabo Verde: “a alta afirmação do valor intelectual de Cabo Verde, que marcará entre

os melhores da atual vanguarda portuguesa”109, reconhecendo-se, desde muito cedo, a

“audácia” da página inicial, verdadeiro manifesto da cabo-verdianidade, com três

poemas em crioulo110. As questões sociais ganharam expressões em linguagens estéticas

adensando com expressões de outra natureza o despertar frente opressões colonizadoras

de línguas, culturas, mentes e saberes.

Segundo Manuel Ferreira (poeta português contemporâneo dos claridosos, de

quem terá apreendido a realidade etno-cultural cabo-verdiana), múltiplos fatores111 estão

nos fundamentos deste despertar da cabo-verdianidade. Um deles terá sido, de acordo

com Ferreira, a presença em Cabo Verde, nos anos vinte e trinta, de alguns escritores

portugueses, dentre eles, António Pedro, Augusto Casimiro e José Osório de Oliveira,

que sobre as ilhas elaboraram artigos e livros, influenciando os poetas cabo-

verdianos112.

Ainda podemos ressaltar o contato com a revista coimbrã, Presença, a captação

e a incorporação da sua proposta de renovação no panorama literário, e, possivelmente

ainda mais significativo em termos de circuitos identitários, o acesso à produção

literária dos modernistas brasileiros como Jorge Amado, José Lins do Rego e Manuel

Bandeira113. A influência de modernistas brasileiros ganhou grande dimensão sobre a

produção literária dos claridosos, devido à crença numa certa similaridade entre o

ambiente social, cultural e físico do arquipélago com o Nordeste do Brasil, crença

reforçada quando Gilberto Freyre desenhou uma comparação entre as ilhas e o nordeste

brasileiro.

Essa busca por uma referência, entre os claridosos, fez do Brasil um exemplo

perfeito e acabado como sugere o poema “Você Brasil”, de Jorge Barbosa, poeta de

destaque neste movimento literário. Após alguns paralelismos entre os dois países,

Barbosa sintetiza:

                                                                                                                                                                         
cariz sociológicas, culturais e enfatizado recolhas etnográficas.
109 Notícias de Cabo Verde, Mindelo, 19 de ago. 1936, nº 131, p. 2.
110 FERREIRA, Manuel. “Consciência Literária Caboverdiana – Quatro gerações: Claridade, Certeza,
Suplemento Literário, Boletim do Liceu Gil Eanes”, In Estudos Ultramarinos, Lisboa, nº  3, 1959, p. 43.
111 FERREIRA, Manuel. “Prefácio”. In Claridade – edição fac-similada, Linda-a-Velha, Edições Manuel
Ferreira, 1986, XX.
112 FERREIRA, op. cit., p. XXI-XXV.
113 Ibid, p. XXVI-XXXII.
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 “Eu gosto de você Brasil.
Você é parecido com a minha terra.
O que é que lá tudo é à grande
E tudo aqui é em ponto mais pequeno” 114.

Para além destas raízes, em Cabo Verde ganharam realce escritores cabo-

verdianos como Eugénio Tavares, Pedro Cardoso e José Lopes, aos quais Manuel

Ferreira refere-se como sendo a expressão do “discurso da ambigüidade”115, enfatizando

que estes, em suas abordagens, em verso ou prosa, produziram textos onde se

declararam tão portugueses quanto os da Metrópole, sem negaram as suas raízes cabo-

verdianas, trazendo à baila questões de diferentes identidades.

Pedro Cardoso, como atrás referimos, não poucas vezes posicionou-se contra a

proibição do uso da língua crioula, enfrentando aqueles que a discriminavam. Eugénio

Tavares, para além de criticar o descaso a que as ilhas foram votadas pelas autoridades

metropolitanas, enfatizou a lírica feita em crioulo, sendo compositor de inúmeras

mornas, a maioria escrita e cantada na língua cabo-verdiana. Paradoxalmente, a

produção literária destes autores, “na sua vertente patriótica, anterior ao fascismo, foi

um dos veículos usados pela propaganda salazarista para promover o Império”116. 

Jorge Barbosa incentivou, em 1934, o recurso a uma escrita empenhada, e não

um simples exercício retórico, uma escrita

“(...) que fosse na realidade, aquilo que pode ser: construtor e
contribuinte do progresso cultural em Cabo Verde (...), devendo-o
fazer com recurso a uma linguagem despojada, menos preocupada
com a forma e o “verbo sonoroso”, do que os problemas
quotidiano”117.

A seguir, em 1935, Barbosa publicou “Arquipélago”, antologia de poemas que

foram no sentido contrário ao dos padrões da época, que impunham o uso obrigatório da

rima e uma métrica minuciosa. Assumindo tal postura e introduzindo novos

procedimentos estilísticos, Barbosa rompeu com a sua própria época, criando novos

paradigmas para futuros poetas.
                                                          
114 Cf. BARBOSA, Jorge. “Você Brasil”. In Caderno de Ilheu, Lisboa, Agência Geral das Colônias, 1956.
p. 57 a 60.
115 FERREIRA, ibid, p. XXIII.
116 OLIVEIRA, João Nobre. “A Imprensa Caboverdiana 1820-1975”. (sl), (sd), p. 480.
117 BARBOSA, Jorge. “Variações, algumas palavras sobre o nosso problema cultural”. In Ressurgimento,
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Na obra “Arquipélago”, Cabo Verde é o foco central das discussões. No poema

“Ilhas”, da referida obra, acompanha-se a descrição, em pormenor, de cada uma das

suas dez ilhas. Em “A Terra”, o verso “ai o drama da chuva” enfatiza a seca e a fome;

em “O Povo”, a dupla origem, européia e africana, do cabo-verdiano vem à tona; em “O

Mar”, a ambigüidade de sentimentos (exacerbados pelo movimento das ondas atlânticas,

“que dilata sonhos e nos sufoca desejos”118) era a nota dominante.

Todos estes poemas dão conta das principais questões que permearam a lírica

deste período: o evasionismo, concretizando-se ou não na emigração; as estiagens, bem

como temas subsidiários, de certa forma relacionados com os anteriores, como a fome, o

desemprego, a saudade e o “desespero de querer partir e ter de ficar ou ter de partir e

querer ficar”119. Esse dilema foi manifestado de várias formas, mas foi na música que

ficou bem expresso, como elucida parte da música “Manú”

“Manú teve Qui deixa sê mãe
el teve qui deixa sê terra
pa bai pa terra longe
Mamã flá fidji cabo bai
Um ká tá guenta sem bô
n´ tá morrê so di sodad
Sim Ká bai no ta morre di fome,
sem quem spia pá nós
Sem papa nô tem qui trabaiá
pá nô ká passa sed.
Ano passod sê pai morrê vitima di doença diferente,
 el fica sô ku sê mãe
Por isso hoje el tá na strangero
ta luta contra mar e vento pá fazê sê mãe feliz (...).120

Mar, vento, fome, spia pá nós, strangeiro, são fortes evidências de abandono,

descaso, expulsão da própria terra, impelindo milhares de cabo-verdianos - homens,

mulheres com suas crianças, seus velhos, famílias desestruturadas – para a emigração,

dando continuidade a travessias de atlânticos, iniciados entre os séculos XVI e XVII.

A narrativa musical acima transcrita traduz o drama de um jovem que perde o

pai e, a partir daí, tem que assumir a responsabilidade de cuidar da mãe, que não tinha

                                                                                                                                                                         
Santo Antão, nº 11, 1 de set., 1934, p. 5.
118 BARBOSA, Jorge. “Arquipélago”. S. Vicente: Editora Claridade, 1935, p.p. 12 a 36.
119 T.T. Tiofe. “Arte Poética e artefatos poéticos em Cabo Verde». In Colloque International sur les
Literature Africaines de Langue Portugaise a La Recherche de L’Identité Individuelle et Nationale. Paris:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 310.
120 Cf. “Manú”. (st). LP gravado pelo grupo musical “Os Tubarões”, mixado e gravado nos estúdios
Eastern Sound, USA, reeditado pela SPA, Portugal, 1980, faixa 4.  
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como se manter sozinha. Como o país não lhe oferecia condições de sobrevivência, teve

que procurar no estrangeiro (mesmo dilacerado pela dor de ter que deixar a mãe terra e a

mãe biológica sozinhas) meios de sobrevivência para si manter e oferecer condições

dignas de manutenção às mães. Tal como Manú nessa música, milhares de cabo-

verdianos já tiveram que enfrentar esse dilema de deixar a terra mãe, mesmo tomados

pela dor.

Na primeira fase da revista Claridade (particularmente os primeiros três

números, editados entre março de 1936 e março de 1937),  pontificaram Jorge Barbosa,

Baltasar Lopes, Manuel Lopes e João Lopes. Esses números incluíam poesia, contos e

narrativas de cariz popular e artigos versando sobre o modus vivendis do homem cabo-

verdiano. A poesia evocava o evasionismo - traço marcante do homem cabo-verdiano -

e a terra, ora abençoada pela chuva, ora amaldiçoada pela estiagem.

O poema “Écran”, de Manuel Lopes, é exemplificativo desse sentimento de

evasão, no qual o sujeito poético fica dilacerado entre ir e ficar, indeciso que se encontra

entre Cabo Verde e a “terra longe”

Para além destas ondas que não param nunca,
Atrás deste horizonte sempre igual,
(...)
há outros gritos diferentes,
os olhos cheios de outra imagem do mundo,
nervos febris picados no delírio da civilização
(...)
e debaixo de todo um mundanismo perdulário e inútil, de bom-tom,
a vida fácil que se agita ao alcance de toda mão,
o ódio impotente, o crime, a miséria, o bas-fond;
a luta desesperada no redemoinho

  que aqui nada disso existe: é tudo resignação121.

Baltasar Lopes, filólogo e um dos mentores da segunda fase da revista - de 1947

a 1960 -, assumiu as suas rédeas nesse período. Autor de “Chiquinho”, obra

genuinamente cabo-verdiana, cujo enredo gira em torno do personagem de um jovem

nascido na ilha de S. Nicolau, a quem os meandros da vida impõem um retorno a uma

infância preenchida pela lembrança do pai emigrado. Concluída a primeira fase dos

estudos, Chiquinho deslocou-se à ilha de S. Vicente, onde ingressou no Liceu local, um

dos mais importantes do Arquipélago, integrando-se num grupo de jovens, cujo lema

“precisamos de sintonizar Cabo Verde com o mundo”, poderia ser aplicado ao
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movimento claridoso, já que os projetos do grupo: reativar uma associação operária,

publicar um jornal e sensibilizar os habitantes para situação de pobreza, deluíram-se e

não saíram do papel.

Na poética, ao voltar para a ilha de S. Nicolau, Chiquinho defrontou-se com

novos problemas, pois os conhecimentos adquiridos lhe possibilitavam duvidar e

questionar histórias que outrora o maravilhara e, a partir de então, o afligiam. Sentia-se

um estranho na própria casa: “eu era um verbo de encher no meio de toda aquela

atividade que se agitava à minha volta. A prenda que tinha na cabeça imunizava-me

contra o trabalho agrícola”122 e, quando após um período de seca, a fome ganhou

contornos catastróficos, dizimando os alunos da escola onde lecionava, decidiu seguir

exemplo pai, emigrando.

Nos anos 40 do século XX, surgiu outra revista de cariz literário, a Certeza. Sua

estética, de cunho neo-realista, revelou poetas como Eduíno Brito, Nuno Miranda ou

Arnaldo França, à partida vistos como seguidores da revista Claridade, ainda que no

horizonte vislumbrassem uma maior abertura ao mundo, que se encontrava envolto na

Segunda Guerra Mundial, mas cujo epílogo não parecia muito distante123. Além do neo-

realismo, a Certeza primava pelos valores da liberdade, aspirando erigir uma literatura

cuja marca primacial fosse o “prazer de intelectuais” e adquirisse invólucro e conteúdo

de manifesto124.

Nos finais dos anos cinqüenta, outras publicações movimentaram o ambiente

literário cabo-verdiano: o Suplemento Cultural de Cabo Verde, Boletim de Propaganda

e Informação e o Boletim dos Alunos do Liceu Gil Eanes, nos anos de 1958 e de 1959.

A mensagem difundida centrou-se nas questões sociais que afligiam os cabo-verdianos,

a dominação colonial contra a qual as vozes críticas eram cada vez mais incisivas, em

Cabo Verde e no mundo, assumiram um caráter mais reivindicativo, nada preocupado

em abafar os problemas da fome e da pobreza sob roupagens literárias.

O Suplemento Cultural, na Nota de Abertura, proclamou seus propósitos,

revelando tratar-se de uma iniciativa como “um farol nos mares das nossas ilhas, dando

sinal de que estamos vivos e atentos”125, apelando à união dos homens de todo o mundo.

Em nome de Cabo Verde, propunha-se “exprimi-lo com finalidade”, buscando
                                                                                                                                                                         
121 LOPES, Manuel. “Écran”. In Claridade. S. Vicente, mar., 1936, p. 4.
122 LOPES, Baltasar. “Chiquinho”. Lisboa: Livros Horizonte, 1961, p. 250.
123 SOUZA, Teixeira de. “Da Claridade à Certeza” in Folha da Academia, S. Vicente, 1944, nº 2, p. 4 e 6.
124 FRANÇA, op. cit., p. 8.
125 LEITE, Carlos Alberto Monteiro. “Nota de Abertura” in Suplemento Literário nº 1 de Cabo Verde –
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contribuir para o seu “progresso cultural”, empregando quer gêneros literários e

poéticos, quer ensaios no campo das ciências sociais e humanas, “que desvendassem o

seu passado e melhorassem o seu futuro”126.

O Suplemento teve vida efêmera, enfocando, na única edição posta a circular,

suas análises na questão da Mestiçagem, significativa na formação da sociedade

caboverdiana. Introdução a um estudo sobre escravatura negra em Portugal, de José

Monteiro Pinto, e poemas de Ovídeo Martins, particularmente expressivos, acusando,

num tom nada velado, a situação colonial e a ausência de democracia, foram outras

questões abordadas.

Ao longo dos últimos parágrafos ocupamo-nos de questões que deram corpo a

um movimento de contestação contra a ordem colonial que, no caso específico de Cabo

Verde, concretizou-se, essencialmente, através da literatura. Dos finais do século XIX a

meados do século passado, toda a movimentação de denúncias contra o regime colonial,

contra os maus tratos a que parte significativa da população cabo-verdiana era vítima,

deveu-se à ação de poetas crioulos que, de diversas formas, revoltaram-se contra

situações de injustiças sociais.

Não obstante as diferenças de perspectivas e de direcionamentos no tangente às

reivindicações dos vários grupos literários que fervilharam na sociedade cabo-verdiana,

ao longo desse período, a assunção da identidade cabo-verdiana foi o ponto de

confluência desses autores.

Entretanto, se a assunção da caboverdianidade jamais suscitou algum

questionamento dos cabo-verdiano provenientes dos vários quadrantes sociais, a

aceitação das nossas raízes africanas motivou acaloradas discussões ao longo de, pelo

menos, três a quatro décadas. Ainda hoje são visíveis os resquícios dessa problemática

na sociedade cabo-verdiana127.

No passado esta tensão entre distintas tradições esteve tão presente no cenário

das ilhas, que algumas considerações feitas por Gilberto Freyre, na década de 50, sobre

Cabo Verde suscitaram profundo abalo nas convicções de alguns defensores do nosso

afastamento do continente africano, como veremos adiante.

                                                                                                                                                                         
Boletim de Propaganda e Informação, Praia, out. 1958, nº 109, p. 6.
126 LEITE, Ibid, p.p. 4-5.
127 A prová-lo está o pleito, ou intenções disso, por parte do governo cabo-verdiano a um estatuto especial
no contexto da União Europeia.
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A assunção da “africanidade” em Cabo Verde tem gerado, ao longo dos tempos,

muita polêmica. No passado, suscitou tensas discussões entre a elite cabo-verdiana - que

procurava reproduzir a ideologia colonial - e uma parte da população cabo-verdiana.

No geral, aqueles que se envolveram nas discussões literárias em volta desta

questão, com particular predominância dos intelectuais do movimento claridoso,

esforçaram-se em realçar a presença de aspectos essenciais da cultura portuguesa que,

segundo eles, terão enformado a cultura de Cabo Verde. Ao ignorar ou negar os nossos

traços africanos, os claridosos contraíram uma dívida histórica para com os nossos

ancestrais e gerações subsequentes de literatos que jamais aceitaram tamanha

indiferença em relação à África. As manifestações de origem africana, na perspectiva

destes autores, não passam de sobrevivências ou reminiscências, existentes, sobretudo

em Santiago; nas outras ilhas, o que ocorreu, na realidade, foram simbioses com

predominância do elemento português128.

Essas reminiscências, de acordo com Felix Monteiro, marcam presença “nas

festas de Bandeira no Fogo, que estão há muito tempo definitivamente delimitadas

como folclore para representarem apenas “a petrificação de insignificantes resíduos de

culturas ultrapassadas”129.

Pedro Cardoso, poeta cabo-verdiano, afirmou que “no modo de ser psico-social

do cabo-verdiano, palpita vívido, contínua e preponderante, em todas as modalidades da

sua expressão, o fundo tradicional português”130. “É extremamente significativo que um

povo, com sangue predominantemente negro seja, do ponto de vista cultural

predominantemente luso”, reforça Gabriel Mariano131, que é da geração posterior aos

claridosos, entretanto, afinando pelo mesmo diapasão, de costas para a África.

Amilcar Cabral e Onésimo Silveira, num contexto de intensas discussões em

torno da descolonização da África e na contramão desses intelectuais, foram os que

mais destacaram-se no ataque à produção do grupo Claridade. As críticas de Amilcar

Cabral estavam endereçadas àqueles que se resignaram diante das adversidades. Cabral

insurgiu-se contra a poesia resignada, limitada às questões da insularidade e da seca,

incentivando a emigração. Para Cabral, melhor do que evadir-se, seria buscar uma

                                                          
128 Cf., entre outros, LOPES, Baltasar. “Cabo Verde visto por Gilberto Freyre”. Praia: Imprensa Nacional
– Divisão de Propaganda, 1956 (a).
129  MONTEIRO,op. cit., p. 9.
130 Citado por FERREIRA, 1973, p. 89, o texto de Cardoso data de 1933.
131 MARIANO, Gabriel. “Inquietação e serenidade: aspectos da insularidade na poesia de Cabo Verde”.
In Cultura Caboverdeana, ensaios. Lisboa, Colecção Palavra Africana, 1991, p.p. 96-119.
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“outra terra dentro da nossa terra”132.

Onésimo Silveira, poeta posterior aos claridosos, num tom ainda mais crítico

refere-se nestes termos àquela produção literária:

“(...) temos para nós que uma literatura de exportação como a criada
pelo Movimento Claridoso, pode, pelos efeitos enganosos que
comporta, constituir séria e fecunda advertência a quantos, aqui, se
dedicam à missão literária pensando unicamente em si mesmo e
postergando, em conseqüência de tal pessoalismo, as aspirações
irreversíveis dos povos que compõem a paleta social desta terra
africana”133

para depois enfatizar que:

 “(...) Eram, porém, demasiados espessos os estratos de europeísmo na
mentalidade dessa geração, para que, repetindo a façanha dos
modernistas e regionalistas brasileiros, rompessem as cadeias do
inibitivo complexo de inferioridade e atentassem substancialmente nos
componentes negróides da cultura cabo-verdiana. Tal complexo
nutria, pois, como terra gorda a referida formação intelectual. Uma
mentalidade assim estruturada determinaria que esses homens
centrassem seus interesses (...) sobre a Europa, inconscientemente
deslumbrados com as luzes brilhantes da civilização tecnológica do
Ocidente, enquanto a África era um eco distante de valores humanos e
de cultura”134.

Assim se explica, de acordo com Silveira, o porquê de um tratamento tão

marginal às populações das ilhas de Sotavento (ilhas cujas raízes africanas são mais

perceptíveis), dispensado por essa geração. Esses autores dedicaram especial atenção

“aos aspectos da realidade cabo-verdiana que, tendo recebido uma maior influência

lusitana, permitiam uma coincidência imediata entre a mentalidade demasiado européia

dos ‘claridosos’ com a forma de observar e a noção literária”135.

Explica, de igual modo, a especial atenção dedicada aos intelectuais claridosos

por intelectuais portugueses e defensores do regime salazarista, preocupados em

justificar e preservar o domínio das ilhas de Cabo Verde. Mesmo após a independência,

parte da elite e da população cabo-verdiana sentiam-se constrangidas de falar o crioulo.

Sintomático desse complexo é o tratamento que um indivíduo qualquer recebe quando,
                                                          
132 CABRAL, Amilcar. “Apontamentos sobre a poesia caboverdiana”. In Cabo Verde – Boletim de
Propaganda e Informação. Praia, nº 28, jan., 1952, p. 8.
133 SILVEIRA, Onésimo. “Consciencialização na literatura caboverdiana”. Lisboa: Edição da Casa dos
Estudantes do Império, 1963, p. 8
134 SILVEIRA, op. cit., p. 19.
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em situações formais ou não necessariamente nestas situações, ao dirigir-se, por

exemplo, a pessoas nos serviços públicos, falando crioulo. Normalmente é mal atendido

e, às vezes nem isso; entretanto, ao dirigir-se às pessoas, falando português, o

atendimento é automático e, quase sempre, muito bom. Ainda nesse período, no

imediato pós-independência, alguns padres negavam-se a realizar o baptismo às

crianças cujos pais participassem ou frequentassem as festividades do batuque ou da

tabanca.

Foi nesse bojo que nasceu, também, a grande discussão entre os intelectuais

cabo-verdianos e Gilberto Freyre, mentor da teoria luso-tropical. Ao visitar Cabo Verde,

Gilberto Freyre observou muitos elementos negros, denunciadores do seu pertencimento

à África. Tal observação melindrou os intelectuais cabo-verdianos de então, que

sonhavam com o aval do “messias” (como foi, ironicamente, apelidado por Baltasar

Lopes), para os habilitarem ao estatuto de português, ainda que de segunda categoria.

Antes da visita de Freyre a Cabo Verde, sua obra “Casa Grande e Senzala” (que

apresentava uma proposta de interpretação do Brasil que o autor acreditava passível de

ser estendida às possessões portuguesas na África) foi solenemente ignorada pelo

governo metropolitano português, por tratar-se de teoria cuja dimensão, na melhor das

hipóteses, poderia explicar particularidades locais, sendo demasiado limitada para

explicar realidades tão densas, como as que enformavam o espaço lusitano da África.

Como a metrópole estava mais propensa a uma ideologia eivada de

nacionalismo, as autoridades portuguesas prestaram maior atenção à interpretação

arianista de Oliveira Viana, postulando a superioridade racial e cultural dos povos

europeus.

Contudo, mesmo marginalizada pela intelectualidade metropolitana, a obra

“Casa Grande e Senzala” gozou de enorme aceitação entre a intelectualidade crioula.

Para isso concorreu certa identificação com o ambiente climático, cultural e social

nordestino brasileiro. Outro ângulo que explica a boa reputação da referida obra, foi o

enfoque dado a aspectos até então desconsiderados, como a importância da culinária, a

sexualidade e o sincretismo cultural, aliado à renovação das ciências sociais perante um

positivismo ultrapassado. Essa inovação despertou enorme interesse nos cabo-

verdianos, preocupados com o processo de formação social das ilhas e com o estudo das

raízes de Cabo Verde. Teixeira de Sousa, poeta claridoso, referiu que para a revista

Claridade, “Casa Grande e Senzala” converteu-se em livro de cabeceira, “manuseado
                                                                                                                                                                         
135 Id.
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com o mesmo fervor que os crentes lêem as Sagradas Escrituras”136. Não obstante o

paradoxo, posto que, mais tarde, nos anos 50, num contexto de reconfiguração da ordem

internacional e quando se desenhou um cenário de descolonização, o saber e o poder

colonial português assumiram o luso-tropicalismo como alternativa encontrada para,

mais uma vez, tentar contornar a pressão internacional e assegurar a preservação do

império, a estabilidade da nação e a perpetuação do regime autoritário.

A visita de Gilberto Freyre ao território Ultramarino Português, em 1951 (a

convite de Salazar), gerou enormes expectativas em Cabo Verde. Conforme Baltasar

Lopes, esperava-se uma análise sociológica de Cabo Verde centrada nas inovadoras

metodologias de abordagem dos fenômenos sociais, fundamentada e mais abrangente do

que os ensaios produzidos pelos poetas cabo-verdianos.

Em sua obra “Um Brasileiro em terras Portuguesas”, antologia de conferências e

artigos pronunciados e escritos no decurso da viagem ao Ultramar, Freyre, em curta

análise, referiu que, “em Cabo Verde um brasileiro está ainda no Brasil, estando já em

Portugal”137, realçando as similitudes entre as ilhas de Cabo Verde e a região do Ceará –

as semelhanças, é preciso realçar, prendiam-se à aridez da terra e à devoção cristã.

Em “Aventura e Rotina”, outra obra publicada no âmbito da viagem ao Ultramar

português, Freyre desenvolveu uma análise mais aprofundada sobre Cabo Verde. Do

ponto de vista histórico, fez ver que a miscigenação não se constitui num argumento

substancial para afastar Cabo Verde da África, como pretendiam alguns especialistas

cabo-verdianos. Pelo contrário, de acordo com Freyre, o arquipélago  era “mais África

do que Europa”. Ao considerar que a sua

“(...) mais forte impressão em Santiago é a de estar numa espécie de
Martinica que, em vez de ser francesa fosse afro-portuguesa; ou uma
Trinidad que, em vez de afro-inglesa, fosse afro-lusitana: ilhas em que
as populações fossem predominantemente africanas na cor, no aspecto
e nos costumes, com salpicos, apenas, de influência européia sobre
essa predominância étnica e social. A presença dominante do europeu
apenas se revela no que é oficial – ou seja no que é obrigatório,
imposto, forçado e artificial -: edifícios, ritos de administração, o
trajo, o andar, a fala dos burocratas e dos negociantes mais
importantes (...) Ele – o cabo-verdiano - é um mestiço mais africano

                                                          
136 SOUZA, Teixeira de. “Uma Visita Desejada”. In Cabo Verde – Boletim de propaganda e Informação.
Praia, nº 27, dez., 1951, p. 31.
137 FREYRE, Gilberto. “Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Introdução a uma possível luso-
tropicologia acompanhada de conferências e discursos proferidos em Portugal e em terras lusitanas e ex-
lusitanas da Ásia, África e Atlântico”. Lisboa: Edições Livros do Brasil, 1954 (b), p. 239-240.
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que português”138,

Freyre provocou enorme ira nos intelectuais claridosos, para quem Cabo Verde seria um

exemplo de cultura mestiça, de sociedade multirracial. Sobre a mestiçagem em Cabo

Verde, Freyre ainda apontou para

“(...) a estabilização cultural de uma gente que, procurando ser
européia, repudia as origens africanas e encontra-se, em grande
número, em estado ou situação precária de instabilidade cultural e não
apenas econômica. Instabilidade cultural de que são indícios: por um
lado, o uso generalizado, pelos ilhéus, de um dialeto; e, por outro lado,
a ausência, entre esses mesmos ilhéus de artes populares em que se
exprimisse uma saudável interpenetração das culturas que neles se
cruzam”139.

A língua crioula, considerada pelos intelectuais cabo-verdianos como o produto

de uma síntese dinâmica das línguas dos vários grupos étnicos em presença na formação

do povo ilhéu e a língua portuguesa, foi vista por Gilberto Freyre com repugnância, não

lhe reconhecendo futuro literário por entender que a população de Cabo Verde

representava “uma magra parcela de falantes no conjunto do Ultramar”140.

Gostou da pronúncia, segundo ele “açucarada” ou tropicalizante do português

falado, aproximando-se nesta e noutras passagens mais de um relato de um viajante

ocasional do que da propriedade requerida a um estudo supostamente criterioso.

Referiu-se, ainda, à influência da literatura brasileira, mais notória do que a da

Metrópole, negando, contudo, encontrar-se na presença de uma cultura específica pois,

tirando a morna, não teria havido uma harmonização entre os elementos europeu e

africano capaz de engendrar uma terceira cultura, a “luso-tropical”141, tão procurada

como tábua de salvação. Ao falar dos poetas cabo-verdianos não enjeitou a

oportunidade de expressar a sua decepção:

“Fiquei, de certo modo, decepcionado, pois esperava mais e melhor. A
influência brasileira é manifesta. Prejudicial porque dela os
intelectuais de Cabo Verde não se souberam libertar. Falta-lhes

                                                          
138 Grifos nossos. FREYRE, op. cit, apud, LOPES, Baltasar. Cabo Verde visto por Gilberto Freyre. Praia:
Imprensa Nacional – Divisão de Propaganda, 1956 (a).
139 FREYRE, op. cit., p. 250
140 FEYRE, ibid, p. 248.
141 FEYRE, ibid, p.p. 250-251.
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portanto originalidade. Falta-lhes mesmo personalidade”142.

Os comentários de Gilberto Freyre causaram profundos abalos no meio literário

cabo-verdiano. Punham por terra toda a estrutura sobre a qual elites cabo-verdianas

tinham erigido as suas teorias. As considerações de Freyre contrapunham e

contrariavam as bases argumentativas e as conclusões a que haviam chegado os

intelectuais cabo-verdianos. Mais ainda, atacavam a própria psicologia do ilhéu,

convicto da originalidade do valor e significado de sua cultura.

Em resposta aos escritos de Freyre foi, também, com profunda desilusão que

Baltasar Lopes143 reagiu aos comentários do sociólogo brasileiro. Baseando-se nas obras

“Casa Grande e Senzala” e “Sobrados e Mucambos”, Lopes refutou as argumentações

gilbertianas sobre Cabo Verde. Junto ao clima de repúdio, a brevidade da visita efetuada

pelo brasileiro e a conseqüente superficialidade da análise efetuada foram invocadas nas

fortes críticas deste autor cabo-verdiano.

Num dos programas da Rádio Barlavento, Baltasar Lopes fez uso da máxima de

Júlio César (“chegou, viu e interpretou”), para concluir que a “pressa jornalística ou

turística” de Freyre, apenas lhe permitira “arranhar o litoral” de três ilhas, Santiago, S.

Vicente e Sal. Ao não percorrer o interior de algumas ilhas, cingindo-se aos espaços

urbanos, porventura mais descaracterizados, segundo Baltasar Lopes, Freyre perdera o

ensejo de ver in loco, em especial no interior de Santiago, o substrato cultural

comportando um travo africano mais nítido.

De igual modo, também “havia ficado por investigar alguns eventos tradicionais,

concluindo-se que os homens da Claridade, ainda que desprovidos dos métodos

científicos mais adequados, tinham uma perspectiva mais ajustada e fundamentada da

problemática de Cabo Verde”144.

“(...) Torno a perguntar, agora concretizando: em Santiago, Gilberto
Freyre saiu da Praia, observou o sistema de trabalho rural, o binômio
proprietário-rendeiro, o nítido sentimento aristocratizante de sentido
europeu da classe não rural? Esteve num batuque, e neste observou, ao
lado do que suponho sobrevivências da velha África, a algumas vezes
estranha poesia dos cantadores e improvisadores de finaçom? Viu a
tabanca, mesmo sem sair da área maior da cidade, na Achada Grande,

                                                          
142 “Nós e Gilberto Freyre”. In Revista Império. Lourenço Marques, nºs 14 e 15, jun/jul., 1951, p. 15.
143 Em seu programa radiofônico da Rádio Barlavento, em S. Vicente, de 12 de maio a 23 de junho de
1956, em seis emissões transmitidas semanalmente, depois publicadas em livro, “Cabo Verde visto por
Gilberto Freyre”.
144 Cf. LOPES, op. cit., p. 11.
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na Achada Santo António, na Achadinha? Pesquisou e encontrou um
tipo perfeito de equilíbrio de antagonismos, de que ele Gilberto tão
eloqüentemente fala na ‘Casa Grande & Senzala’, a propósito de
Portugal, e invocando em apoio da tese interessantíssima o final da
‘Ilustre Casa de Ramires’? Teria Gilberto Freyre sido impressionado
pelo tipo de cobertura de casas, com palha de cana sacarina e soca –
em Santiago creio que se chama pala de balão -, e pela perícia e arte,
que me encantaram, com que o badio rural145 e até mesmo o dos
arrabaldes da cidade, como Boncoio, cobre a sua casa em sistema de
dois oitões triangulares, como conhecemos em Barlavento, ou, até,
num requinte do domínio do homem sobre a matéria, em sistema de
quatro abas de desaguamento?”146.

O que mais revoltou Baltasar Lopes foi a afirmativa de Freyre que Cabo Verde

era mais África do que Europa, guardando desta última apenas salpicos. Balatasar Lopes

reagiu

“(...) Temos, pois, que a posição do sociólogo brasileiro é
diametralmente oposta à que esbocei há pouco nesta crônica. Para ele,
presença essencial da África matriz; da outra força de cultura que
entrou no cadinho de que saímos, a européia, só existem em salpicos,
em formas exteriores de comportamento, e mesmo assim, circunscrita
a determinados tipos de atividade ou classes, como a dos
comerciantes, de que Freyre teve o cuidado minucioso de conferir a
medalha de honra de europeu apenas aos mais importantes (...) Acode-
me ao bico da pena o adjetivo ‘absurdo’ para qualificar esta
caracterização que Gilberto Freyre concebeu, à vol d’ oiseau, do
homem cabo-verdiano. Pela cabeça de quem, medianamente
informado das coisas de Cabo Verde, é que passa que o cabo-verdiano
é mais africano do que português? Por outras palavras: que o cabo-
verdiano, qualquer que seja a classe social a que pertence ou a posição
que ocupe, é ainda primacialmente portador de formas de conduta que
a África lá está poderosamente presente, apenas disfarçada  por um
verniz, a não ser nos aspectos excetuados por Gilberto Freyre”147.

A questão da língua ocupou parte da crítica de Baltasar Lopes e de outros

autores que, não só defenderam o crioulo como explicaram sua formação e significado

para a cultura cabo-verdiana. Lopes confessou

“(...) não compreender a alergia de Gilberto Freyre em relação ao
crioulo. Não compreendo por que é que Gilberto Freyre aceita e louva
as expressões regionais daquilo a que chama o ‘Mundo que o

                                                          
145 Oriundo do interior da ilha de Santiago, badio é a crioulização da expressão vadio, termo nos quais os
colonos referiam-se aos escravos em fuga.
146 LOPES, op. cit., p.p 7-8.
147 LOPES, ibid, p. 13. Grifos do autor.
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português criou’, e ao mesmo tempo lhe ‘repugna’ o crioulo de Cabo
Verde”148.

O crioulo, matriz da expressão da cabo-verdianidade, base da identidade e da

diferença perante o europeu constitui

“(...) Uma prova categórica de individualização. Individualização
ganha numa luta de séculos e defendida, passo a passo, no gracioso
jogo travado com a língua reinol, de todo atento a novas formas, que
incorpora, adaptando-as, preferindo assim aristocratizar-se a diluir-
se”149.

O crioulo, mais que fenômeno lingüístico, traduz, acima de tudo,  incorporações

sócio-culturais forjadas na interação da língua portuguesa com os linguajares dos vários

grupos étnicos presentes no processo da formação do povo cabo-verdiano. Tanto que

Baltasar Lopes leva-nos à conclusão de que o crioulo “está definitivamente integrado no

corpo das idéias e sentimentos que formam a nossa personalidade” e que a sua

“erradicação (...) mutilaria irremediavelmente a alma do homem cabo-verdiano”150.

Outra questão que não escapou à análise de Baltasar diz respeito à ligação a

Portugal e ao Brasil, contra-argumentando em relação à possibilidade de Cabo Verde

ser as “Antilhas portuguesas”. Explica a diferença entre a herança cultural e a herança

biológica. Chama a atenção para o fato de apenas epidermicamente poder ser feita a

observação da existência de uma herança cultural africana superior à portuguesa.

As teses de Freyre sobre Cabo Verde também foram refutadas por Manuel

Ferreira, escritor português engajado à política do Estado Novo português, preocupado

em encontrar argumentos justificadores da perpetuação do sistema vigente. Considerou

que Freyre

 “marcou o povo cabo-verdiano com uma pesada herança africana (...)
a cor da pele dos cabo-verdianos é mais africana, mais próxima da
população da Martinica ou da Trinidade britânica, do que da
população brasileira. Não se deve apegar a um elemento tão frágil
como a cor da pele, que aliás, nos nossos dias não tem significado,
porque o mais revelador é a cultura de um povo, e na cultura cabo-
verdiana a dominante é a portuguesa”151.

                                                          
148 LOPES, ibid, p. 27.
149 FERREIRA, op. cit. 80.
150 LOPES, ibid, p. 30
151 FERREIRA, ibid, pp. 82-86.
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Se Freyre não precisou de uma observação acurada da sociedade cabo-verdiana

para constatar, com razão, o quão forte é a presença africana em Cabo Verde (que, a

despeito da interação inter-étnica, da miscigenação, nos faz tão africanos quanto aqueles

do interior, do litoral, do norte, do sul, leste ou oeste, que são tão particulares em suas

diversidades culturais, mas que nem por isso negam as suas origens), para outros

aspectos à sua análise faltou profundidade e rigor.

Ao olhar de forma sobranceira para alguns aspectos dos modos de vida cabo-

verdianos, o sociólogo brasileiro deixou escapar questões relevantes, que podem

clarificar dimensões importantes das relações que os homens estabelecem entre si e com

o seu meio, levando-nos a apreensão de franjas do real. Foi assim, em relação à língua, à

qual referiu-se como algo que causa repugnância, esquecendo que esta é um dado

cultural, historicamente construído em dinâmicas de comunicação no vai-e-vem de

poderes e contra-poderes  e, por isso, atende a características específicas de cada região

e dessas relações. Decorrendo de jogos de poderes, a língua não comporta dimensões

comparativas, traduz peculiaridades das relações que a produzem. Antes de julgá-la,

qualificá-la ou desqualificá-la, é preciso compreendê-la, buscar entender seus

procedimentos de formação e afirmação.

Essa negligência metodológica em Gilberto Freyre, foi criticada por Bastide. Em

comentário às suas teses, apontou, por um lado, que suas considerações valem mais para

o Brasil do que para a África; por outro lado, dizem respeito ao Brasil arcaico, do

passado e não ao Brasil moderno. Descuidando das dimensões históricas, as teses luso-

tropicais tendem a se tornarem representações conservadoras, que falseiam experiências

vividas152.

Bastide trás exemplos, citando fatos heterogêneos, contraditórios que

desmitificam supostas harmonizações em espaços luso-tropicais, sugeridas pelas teses

de Freyre. Sintomático é que Bastide percebe, no Brasil, a existência de vários “Brasis”:

o colonial, o imperial, o republicano, o do campo e o das cidades que, dificilmente,

constituiriam um todo homogéneo, como pretendiam os escritos de Gilberto Freyre.

Seria possível essa relação plana entre países que, não obstante algumas contingências

históricas – mas que não vão muito para além disso -, com modos de ver, pensar, sentir

                                                          
152 BASTIDE, Roger. “Lusotropicology, race and nationalism, and class protest and development in
Brazil and portuguese Africa”. In Ronald Chicolte. Protest and resistence in Angola and Brazil. Los
Angeles: University of California Press, 1972, p. 225-240.
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e práticas culturais diversas, constituírem um espaço sócio-cultural centrado em

apaziguadoras interações?

Bastide reforça que, ao negligenciar a história e a sociologia (particularmente

quando deixa de lado elementos importantes para a compreensão do modus-vivendis de

grupos sócio-culturais, no caso o cabo-verdiano), a lusotropicologia reduz-se a uma

“ideologia sentimental do subdesenvolvimento, pela sobrevivência de um Brasil

arcaico”153.

Exemplo disso foi o comentário (que nos pareceu desajustado, superficial e

provocou reação enérgica de Baltasar Lopes) a respeito de um veleiro, em que Freyre

viajou da ilha de S. Vicente para a ilha do Sal, ao qual referiu-se como “tão arcaico, que

já devia estar tranqüilamente em seu canto de museu”154.

A tal comentário, Lopes respondeu:

“(...) o veleiro das ilhas será arcaico: - arcaico nestes tempos em que
os próprios transatlânticos já sabem um pouco a arcaico. Mas se me
fosse dada a mim a alta qualidade de sociólogo, para quem o
ecológico é de soberano interesse; para quem o ajustamento das
técnicas da vida ao meio é de excepcional relevância; para quem, por
isso mesmo, o importante é verificar se há, ou não, harmonia entre a
condição do meio e as técnicas em uso; para quem o interessante é
descortinar o acerto ou desacerto com que o homem humanizou a sua
paisagem; se me fossem dadas (caso as merecesse) estas veneras,
creio que suprimiria do meu relato de viagem os feios adjetivos e
equivalentes com que o nosso de há muito admirado Gilberto Freyre
agrediu o veleiro que o conduziu à ilha do Sal”155.

Mais do que a agressão a um simples veleiro, foi o desconsiderar das condições

existenciais que constroem as relações que os homens estabelecem com o seu meio. Se

Gilberto Freyre tivesse olhado para as nossas condições históricas com menos desdém,

teria percebido que, parafraseando Baltasar Lopes,

“(...) afinal de contas, o veleiro arcaico, todos os veleiros arcaicos a
que desde sempre temos confiado as  nossas vidas e os bens de
consumo com que procuramos subsistir, é, dentro do condicionamento
cabo-verdiano, um elemento harmonioso, ‘lírico’, e indispensável da
nossa paisagem humana, isto é, no caso restrito, das relações entre os
núcleos humanos destas ilhas”156.

                                                          
153 BASTIDE, op. cit., p. 226.
154 FREYRE, op. cit., apud, LOPES, op. cit., p. 9.
155 LOPES, ibid, p. 9.
156 Id.
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Voltando à polémica da assunção da africanidade, temos que realçar que o

afastamento do continente, os hábitos e costumes diferentes, as características

fenotípicas, a religião, em suma, as diferenças culturais não explicam, de maneira

nenhuma, os argumentos daqueles que crêem e querem fazer crer que não somos

africanos.

Essa é uma perspectiva de intelectuais que, ávidos por encontrar argumentos

explicativos e justificadores da nossa pertença à Europa, abafam ou tentam abafar

quaisquer indícios que possam nos ligar à África. Oriundos de uma elite profundamente

marcada pelas suas origens, presos ao sistema no qual foram forjados (pois não

experimentaram as dificuldades que a maioria da população cabo-verdiana passou),

esses grupos não puderam ou não foram suficientemente audaciosos para romperem

com um sistema superiormente dotado de mecanismos de repressão a qualquer tentativa

de transgressões à manutenção da ordem.

De todo modo, se fossem válidos os argumentos dessa elite, em relação, por

exemplo, ao afastamento do continente, o que diriam os oriundos das ilhas Britânicas

que estão afastados do continente europeu, que não partilham nem de uma língua e nem

de muitas práticas culturais dos habitantes do continente; que dizer dos oriundos das

ilhas da Madeira e Açores que também estão fora do espaço continental europeu? E os

da ilha de Madagascar, que para além de afastados do continente africano, ainda têm

traços culturais muito diferentes dos continentais. Se privilegiássemos o argumento do

fenótipo, tendo em vista a diversidade de traços biológicos e culturais, teríamos algum

grupo humano, com legitimidade para declarar-se pertencente a algum continente? E os

magrebinos? Que dizer desses povos, cuja proximidade ao continente europeu, quer em

termos de localização, como em termos fisionômicos, é mais do que evidente? E ainda

assim, não temos o conhecimento da pretensão destes de negarem a sua pertença à

África.

Todavia, a despeito das críticas que possam ser apontadas ao movimento

claridoso, cabe realçar o contributo de seus intelectuais para a construção de uma idéia

de nação. Não seria de todo descabido atribuir-lhes o pioneirismo na idealização de um

projeto da nacionalidade cabo-verdiana, tal a preocupação demonstrada na recuperação

e valorização de aspectos da cultura cabo-verdiana até então marginalizados, quais

sejam, a recolha de materiais que poderiam constituir o folclore cabo-verdiano; a

produção literária na nossa língua materna, como forma de valorizá-la, o que, para a
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época, era muito significativo e constituía-se em afronta ao regime, posto que era

vedado o uso do crioulo em situações de formalidade.

Importa referir, ainda, que a praxis revolucionária impõe não só a libertação

econômica e política, mas, sobretudo, a libertação da mente. Esta passa por processos de

valorização dos elementos culturais reprimidos, que suscitaram nos colonizados

complexos de inferioridade face à cultura de colonização, a do colonizador – condição

indispensável  para a concretude da prática revolucionária. Nesse sentido, torna-se

inegável a contribuição dos claridosos na recuperação de nossas tradições culturais que,

mais tarde, serviram de suporte para a afirmação de nossa africanidade, mote para a

emergência das ilhas como nação autônoma.
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CAPÍTULO 2

Conjuntura político-cultural no fazer-se da independência de Cabo Verde

O processo de independência suscitou toda uma reordenação dos sistemas

hierárquicos vigentes até então em Cabo Verde, fazendo com que a estrutura de poder

fosse estabelecida em Praia, em vez de alongar-se para o além-mar, rumando à Lisboa,

ponto do qual, anteriormente, emanavam todas as decisões concernentes ao arquipélago.

Apesar do processo que desembocou em nossa independência ter sido obra de

grupos oriundos de estratos dominantes da sociedade cabo-verdiana (e não de

movimentos populares, não tendo por isso mesmo o mérito de ser âncora para

transformações sociais mais profundas), foi de extrema importância porque colocou os

setores dominantes, nacional e localmente, perante a necessidade de criarem seus

próprios perfis ideológicos e formas de racionalização para frearem tensões e

disciplinarem movimentos e interesses que iam na contramão dos seus projetos políticos

e sociais.

É impossível tornar-se independente sem a consequente busca de uma identidade

– vale enfatizar, de projetar sentidos e justificações, racionalizar e legitimar diferenças

internas. Se antes era possível colocar todo o peso dos erros e das injustiças sociais

sobre Portugal, a partir da Independência esse ónus teve que ser suportado pelo

governo, pelas camadas superiores das hierarquias sociais. Perante este quadro,

colocou-se às elites cabo-verdianas o desafio de encontrarem suportes ideológicos que

viabilizassem, de acordo com seus interesses, a edificação de um novo regime. A

questão era saber onde ancorar tais suportes?

Antes de avançarmos nesta pergunta e no desdobramento de outras questões

políticas em Cabo Verde no pós-independência, importa historiar o processo de

estruturação social cabo-verdiano desde os seus primórdios, de modo a facilitar o

desenho sócio-político que serve de base ao lançamento de algumas políticas públicas

levadas a efeito no período em análise. De uma radiografia à textura social em Cabo

Verde, ao longo dos tempos, sobressai um quadro onde aparece
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 “estrutura social (...) marcada a fundo, pela dicotomia entre senhores
e escravos, bem como o processo pelo qual ela se desfaz lentamente
na ordem social das classes em formação (...). Até a independência há
duas situações fundamentais: a primeira, na qual a formação da
sociedade ocorre com a ação de grupos sociais que controlam
principalmente o comércio de escravos, assim como detêm a
propriedade de terra; a segunda, iniciada com o fim do sistema
escravocrata, apresenta uma crescente complexidade da estrutura
social, sobretudo com a constituição das classes médias”1.

Segundo Hernandez, as classes dominantes eram integradas pelos morgados;

categorias sociais ligadas às atividades administrativas, militares e religiosas; e, por fim,

elementos do clero. Na sua perspectiva, a desestruturação do sistema escravocrata levou

à complexificação da sociedade cabo-verdiana. A composição das classes dominantes,

como faz ver Hernandez, sofreu alterações pouco significativas, com a manutenção dos

propreitários fundiários como grupo hegemônico, tendo a seu lado os integrantes do

clero secular, do funcionalismo civil, os militares de patente e, bem mais tarde, por

industriais de peixe em conserva2.

Hernandez refere-se ainda ao surgimento de outros elementos na estrutura social

cabo-verdiana, setores de classe média, que configuram-se de difícil definição por

razões histórico-sociológicas. A falta de informação de conjunto sobre suas origens é

uma, dentre várias, dessas razões. Todavia, isto não impede sua identificação. Assim,

Hernandez agrupa nessas camadas médias duas grandes categorias: trabalhadores

manuais (artesãos e salineiros, pequenos comerciantes e proprietários possuidores de

um a três hectares de terra); e trabalhadores de nível intermediário do serviço público e

do comércio, empregados de escritórios, profissionais liberais e estudantes3.

Os grupos populares, dentro da composição social cabo-verdiana abarcavam 90

a 95% da população, sendo compostos por rendeiros, parceiros, pequenos proprietários,

trabalhadores assalariados do campo, agentes da mais modesta categoria dos serviços

públicos, pescadores, marinheiros de navios de cabotagem e pessoal de estiva dos cais,

além de poucos tecelões, empregados domésticos, pedreiros, oleiros, carpinteiros,

seleiros e ferreiros, entre outros4.

                                                          
1 HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. “Os filhos da terra do sol: a formação do Estado-Nação
em Cabo Verde”. São Paulo: Sumus, 2002, p. 90.
2 HERNANDEZ, p. cit., p. 90.
3 Cf. HERNANDEZ, ibid, p. 90.
4 Id.
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Nos derradeiros anos de vigência do regime colonial em Cabo Verde, anos 60 e

inícios dos anos 70 do século XX, essa dinâmica social intensificou-se

significativamente, quando amarras do regime colonial tornaram-se débeis face às

intensas pressões internas e internacionais, impulsionando o recrudescimento de

movimentos contestatários.

As organizações, ligas, associações e movimentos literário-culturais, criados a

partir de inícios do século XX, quer na metrópole como nas colônias, pautaram-se por

ações subversivas, respaldadas pelo contexto mundial amplamente favorável a questões

dessa natureza. Nas primeiras décadas do século XX o mundo português presenciou

uma proliferação de associações cívicas e culturais, sob a forma de Grémios, Centros,

Associações Recreativas e Culturais, Sindicatos, Caixas e numerosos escritos em tons

protestatários. Na metrópole, nesse período foram fundadas agremiações de grande

interesse para nosso estudo, a saber: Associação de Estudantes Negros, em 1911, que

teria criado o jornal O Negro e ainda um partido, o Partido Africano (PA); Junta de

Defesa dos Direitos d’ África (JDDA), em 1912,  que possuía o seu próprio jornal (Voz

de África, depois substituído por Tribuna de África, 1913);  Liga Africana, em 1920,

que substituiu a JDDA.

Deste período também data a fundação do Partido Nacional Africano (PNA),

que substitui o PA; nos anos 40, 1944, foi fundada, em Lisboa, a Casa de África, muitas

vezes acusada, pela chamada “Geração de Cabral”, de colaboracionismo e

conservadorismo; nos inícios dos anos 50, foi criada a Cassa dos Estudantes Africanos

(CEA); em 1954, devido à dispersão dos membros da CEA, surgiu, em substituição, o

Movimento Democrático da Colônias Portuguesas (MDCP). Nos finais dos anos 50

surgiram vários outros movimentos: Movimento de Libertação Nacional das Colônias

Portuguesas (MLNCP); em 1958 surgiu o Movimento Anti-Colonialista (MAC);

Partido Africano da Independência (PAI), que depois deu origem, em 1956, ao Partido

Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e, nos começos dos anos

60, 1961, a Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional (FRAIN)

substituiu o MAC.

Em Cabo Verde, como já pontuamos, nos inícios do século XX surgiram uma

série de revistas, jornais, boletins, associações, casos da Associação Operária 1º de

Dezembro, fundada em 1913, e da Associação dos Socorros Mútuos dos Operários de

Cabo Verde, fundada em 1921.
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Fenômenos como a II Guerra Mundial e suas repercussões no tocante à difusão

de idéias de liberdade e do fim de regimes coloniais, por um lado, e a realização de

várias conferências internacionais (como a Vª Conferência Pan-Africana de Manchester,

em outubro de 1945, cuja pauta de discussão centrou-se na questão da independência

africana), ou ainda o surgimento e a proliferação, nas colônias inglesas e francesas em

África, de organizações políticas e cívicas motivadas por idéias pan-africanistas, por

outro lado, propiciaram condições para que tais organizações e associações se

distanciassem das ambiguidades e lealdade coloniais que marcaram as organizações

precursoras, cedendo espaços a críticas mais contundentes e reivindicações bem

definidas.

Porém, nem mesmo essa conjuntura, bastante adversa, obstou que Portugal

buscasse frear, sem sucesso, os efeitos desse clima nas suas possessões africanas. A esta

altura, um grupo de jovens oriundos das diferentes colônias para prosseguirem seus

estudos na Metrópole, juntaram-se em Lisboa para refletir sobre as questões que

afetavam cada um dos seus países. Esse grupo era constituído por, entre outros, Amílcar

Cabral, guineense filho de pais cabo-verdianos, Mário de Pinto de Andrade (angolano),

Agostinho Neto (angolano), Alda do Espírito Santo – santomense. Chama atenção o

fato de todos serem poetas, narradores, trazendo o poder da palavra para a luta pela

independência de suas Áfricas. Amilcar Cabral, através dos seus escritos – em poesia e

prosa –, deixou a entender, ainda na sua juventude, estar atento às mudanças que se

operavam a nível global. Nos anos 60, em discurso proferido na II Conferência das

Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONCP), ocorrida em Dar-es

Salaam, Cabral demonstrou estar por dentro de tais transformações, referindo-se às

marcas que a II Guerra mundial havia deixado:

“(...) Sabemos (...) que no coração de cada homem que se batia nesta
guerra havia uma esperança – a esperança dum mundo melhor. Foi
esta esperança que nos tocou a todos, fazendo de nós combatentes,
combatentes pela liberdade dos nossos povos”5.

Cabral e seus contemporâneos cedo entenderam que o acesso a um novo status

quo pela educação e participação na defesa das democracias européias pouco alteraria o
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tratamento de que eram alvo por parte dos portugueses. Ao invés de buscarem um maior

reconhecimento diante do português metropolitano, estes poetas, intelectuais e artistas

assumiram suas responsabilidades perante seus conterrâneos. Movidos “pelas correntes

que sacudiam o mundo”6, agiram no sentido de encontrar uma

“maneira de se tornarem de novo africanos, porque a manha dos
tugas7 foi sempre para não nos deixar ser africanos, para sermos tugas
de 2ª classe. E quem teve a sorte de frequentar a escola, os tugas
contavam com ele como agente, como indivíduo que ia renegar a
África para servir os colonialistas. O nosso trabalho foi nessa altura, o
de voltar a encontrar as nossas raízes africanas (...)”8.

Deste modo, desenvolveram um amplo processo de recuperação das matrizes

culturais africanas, recuperando elos de conexões exatamente onde foram interrompidos

pela alienação colonial. Tal processo foi denominado, reportando a palavras de Cabral,

de “a reafricanização dos espíritos”9, pretendendo consciencializar os africanos das suas

potencialidades e da premência de voltarem-se para suas raízes culturais. Esse grupo de

jovens desempenhou um papel significativo na articulação de africanos, integrantes de

outras camadas sociais, ao lançarem as bases de uma “postura político-ideológica de

seccionismo, consubstanciada, primeiramente, no Centro de Estudos Africanos e mais

tarde nas organizações político-militares emancipalistas, concretizadoras da

‘africanização dos espíritos’”10

Esse contexto de efervescência cultural, em retomada de matrizes de ancestrais

gêneros de oralidade11, renovados e atualizados politicamente no limiar da

independência, criou condições favoráveis ao recrudescimento de críticas às situações

de injustiças e a reivindicações incisivas por melhorias a todos os níveis.

                                                                                                                                                                         
5 CABRAL, Amilcar. “Unidade política e moral força principal da nossa luta comum”. Discurso
pronunciado em nome da delegação do PAIGC. Dar-es Salaam, 2ª Conferência da CONCP, 3 a 8 de out.
1956, PAIGC.
6 CABRAL, op. cit., p. 37.
7 Forma pejorativa de se referir aos colonialistas portugueses, em crioulo.
8 CABRAL, Amilcar. “Evolução e perspectivas da luta”. Aos camaradas participantes do Seminário de
quadros, PAIGC, realizado de 19 a 24 de nov., 1969, p. 38.
9 CABRAL, op. cit., p. 39.
10 DUARTE, Dulce Almada. “Bilinguismo ou diglossia? As relações de força entre o crioulo e o
português na sociedade cabo-verdiana”. Praia: SPLEEN Edições, 1998, apud, PROJETO DE
FORMAÇÃO À DISTÂNCIA. Manual de Cultura Caboverdiana, oragnizado por Elisa Andrade, co-
organização de Elias Alfama Moniz. Praia: Instituto Superior de Educação, Fevereiro de 2002, p. 4. 28.
11 Cf. ANTONNACI, Maria Antonieta. “Tradições de oralidade, escritura e iconografia na literatura de
folhetos: nordeste do Brasil, 1890/1940”. In Projeto História 22, História e Oralidade, nº 22, jun. 2001,
Educ, Editora da PUC/SP, SãoPaulo, p.p. 105-138.
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No campo literário, onde a resistência cabo-verdiana vinha sendo urdida desde

os inícios do século XX, sentiram-se os efeitos  do clima de abertura que foi alastrando-

se a nível global. Artigos, textos publicados em jornais ou revistas da época, poesias etc,

enalteciam a raça negra, tendo como pano de fundo a linha pan-africana e

negritudinista. Movimentos literários emergentes neste período, anos 50 e 60,

assumiram discursos de denúncias, de enfrentamento e, em casos mais extremos, de

libertação face ao regime instituído em Cabo Verde.

Foi nesse contexto que nasceu o movimento “Certeza”12 que, nos dizeres de

Almada, “Surgindo como movimento cultural ou estado de espírito no fragor da II

Guerra Mundial e no contexto da plena afirmação da poesia social neo-realista

portuguesa e da Negritude”13, tem como ponto nodal de suas análises “a esperança,

enquanto conteúdo fundamental do destino humano”14. O mérito desse movimento,

como faz ver Almada, reside no aprofundamento da questão social cabo-verdiana.

Já a nova geração de literatos cabo-verdianos, denominada “A Nova Largada”15,

rompendo com os movimentos político-literários anteriores, Claridade e Certeza,

assumiu um discurso de ruptura, primeiro em relação aos predecessores, acusando-os de

lealdades para com o regime e, depois, com o próprio regime instituído, assumindo um

discurso anti-colonialista, exigindo a libertação das ilhas do jugo colonial. O Nova

Largada teve como fonte inspiradora o Suplemento Cultural do Boletim de Cabo

Verde16, situando-se em contraponto aos movimentos Claridade e Certeza que, em suas

análises tinham negligenciado, de acordo com essa geração, questões pertinentes

relativas ao homem negro. Essa geração de poetas centrou o seu slogan na

“Consciencialização na Literatura Caboverdiana”17, e em suas abordagens dedicaram

especial atenção às questões sócio-culturais, à importância do negro e do mulato na

criação do mundo, pautando seus discursos, um pouco à semelhança dos seus

antecessores, em forte denúncias e contestação social. Seus poemas enfocaram o anti-

evasionismo, contrastando com claridosos e certezistas que incentivavam viagens a

passárgada, com denúncias perante a agudização das situações de crises vividas em

                                                          
12 Pertenciam a este movimento:  António Nunes, Aguinaldo Fonseca, Amilcar Cabral, que é considerado
correligionário dos poetas da Nova Largada, Arnaldo França, Nuno Miranda, Guilherme Rocheteau.
13 ALMADA, José Luís Hopffer. Alguns traços essenciais da poética pós-claridade. In Insularidade e
Literatura nas ilhas de Cabo Verde. Paris: Ed. Karthala, 1998, apud, ANDRADE, op. cit., p. 4. 27
14 Id.
15 Pontificaram nesse movimento, entre outros, Onésimo Silveira, Aguinaldo Fonseca, Gabriel Mariano,
Ovídio Martins e Terêncio Anahory.
16 Órgão oficial de difusão cultural, que abordava questões de natureza variada.
17 A utilização, pela primeira vez, dessa expressão é comumente atribuída a Onésimo Silveira.
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Cabo Verde e a emigração forçada para S. Tomé, onde os cabo-verdianos eram

submetidos a regimes de trabalho forçado.

Nos anos 60 nasceu o Grupo Sêlo18 cujo tom eminentemente contestatário de sua

poética e o posicionamento político de seus protagonistas na praxis anti-colonial, os

aproximaram do movimento Nova Largada. Selô encerra em si, como realça Manuel

Ferreira, características de vários grupos predecessores

“Na sua poesia, perpassa um tom protestatário a que não estávamos
muito habituados na poesia cabo-verdiana. E nesse aspecto é bem a
seta (sic!) que se continua a partir do Suplemento Cultural. Pode
mesmo dizer-se que há nela o compromisso do que de telúrico emana
da Claridade, a totalidade ideológica da Certeza, a determinação de
alguns poetas do Suplemento”19.

Essa intensa movimentação político-literária, que teve o seu epicentro nos anos

40 do século passado, estendeu-se pelos começos dos anos 70, quando ocorreu a

Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, pondo fim ao fascismo em Portugal. Em

Cabo Verde,

“Novos poetas revelaram-se trazendo à praça pública, conjuntamente
com os da década de 60, poemas clandestinos ou à espera de edição. É
nesse período que surgem a Revista Vida Caboverdiana
(transmutação, em Lisboa, de Vida Crioula) e Ariópe (suplemento do
jornal independentista Alerta, enquanto Caderno Anti-Colonial e lugar
privilegiado de expansão de poetas nacionalistas). A par de poetas já
revelados (...) outros até agora condenados à clandestinidade poética e
à usura da solidão, trazem à ribalta a sua profunda revolta
exasperada”20.

A independência de Cabo Verde, em 5 de julho de 1975, gerou grande

expectativa nos cabo-verdianos, tanto pelas promessas de ruptura total com o passado

colonial, como por acreditarem que o acesso à independência poderia traduzir-se na

afirmação de direitos fundamentais do homem, com possibilidades de viverem em

ambientes de liberdades, em diversas dimensões. No entanto, esse quadro parece mudar,

de forma radical, no imediato pós-independência, quando o PAIGC começou uma

                                                          
18 Grupo afim do Nova Largada, fundado em 1962, integrado por Armênio Vieira, Mário Fonseca e
Osvaldo Osório.
19 FERREIRA, (sd), apud, ANDRADE, 2001, p. 4. 29.
20 ALMADA, op. cit., apud, ANDRADE, op. cit., p. 4. 32.
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verdadeira campanha de silenciamento e “limpeza”, como deixam entender palavras de

Teixeira de Souza

“(...) dr. Vicente Lopes tem muito de auto-biográfico, como acabo de
lhe contar. Inclusive a homenagem que lhe foi prestada no hospital é a
evocação duma homenagem também prestada à minha pessoa na
maternidade ao lado, onde descerraram uma fotografia deste seu
amigo, com discursos e palmas. [...] Essa fotografia permaneceu no
hall da maternidade até fins de 1974, isto é, até ao período de
transição para a Independência de Cabo Verde período durante o qual
era necessário limpar a casa para receber novos príncipes. A minha
fotografia foi arriada nessa voragem de destruir estátuas e bustos
como se daí sobreviesse grande felicidade para o povo da nossa terra.
Evidentemente que tais atos foram praticados pelos cristãos-novos da
política, como processo de exorcizarem o demónio do fascismo que
deles se havia apoderado antes do 25 de abril”21.

Grupos que outrora, mesmo à revelia da conjuntura de colonização e subjugação

de interesses, vontades, práticas e ações prevalecentes à época, conseguiram provocar

ruídos na sociedade cabo-verdiana, fazendo-se escutar mesmo extra muro, foram,

paulatinamente, silenciados, quer pela degradação da voz, quer pela tentativa de

extinção da voz – em casos mais extremos - e, em alguns casos, quase emudeceram.

Na referência à silenciamento, degradação ou extinção da voz não quer

significar, no caso cabo-verdiano, a liquidação ou morte física de quem quer que seja.

Não há nenhum registro, escrito ou oral, a que tivemos acesso que faça referência a

casos do género. No caso, silenciar, degradar ou extinguir vozes referem-se àqueles que,

trafegando na contramão do regime de partido único, no período em questão, tiveram o

acesso vedado a mecanismos que possibilitariam dar a conhecer projetos alternativos

aos cabo-verdianos, abrindo-lhes outras potencialidades no imediato pós-independência.

Exemplo disso foi a tomada da Rádio Barlavento, que retirou significativo poder de

alcance aos opositores do PAIGC, e o fechamento da tipografia da família Leitão, como

fica explícito nas palavras do Dr José Leitão da Graça: “A minha família tinha uma

tipografia que nós utilizávamos para fazer os nossos panfletos e outras coisas mais.

Depois da independência ela foi fechada por eles”22.

Esses casos evidenciam como foram sendo abafados diferentes modos de

                                                          
21 SOUSA, Teixeira de. Entrevista concedida a Laban, citado por ANJOS, José Carlos Gomes dos.
“Intelectuais, literatura e poder em Cabo Verde: lutas de definição da identidade nacional”. Porto Alegre:
Editora da UFRGS; Cabo Verde, Instituto Nacional de Investigação Promoção e Património culturais –
INIPC, 2006, p. 38.
22 GRAÇA, José Leitão da. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 17 de abr. 2006.
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expressão e comunicação. O silenciamento também foi processado pela expulsão da

máquina partidária, quando os “infractores” integravam-na, pela expulsão do aparelho

estatal ou ainda pela obstrução do acesso a benefícios públicos. Em casos extremos,

alguns tiveram que abandonar o país ou, aqueles que já se encontravam no exterior,

foram “aconselhados” a não voltarem.

“Depois da independência (...) intensificaram as perseguições à minha
família, tive que refugiar-me em Portugal, onde fiquei até 86, quando
por interferência de um amigo meu em Portugal, que era juíz do
Supremo Tribunal, conversou com o Aristides Pereira e o Pedro Pires
no sentido do meu regresso a Cabo Verde. Naquela altura, em 75,
éramos chamados de traidores, cachorro de dois pés entre outras
coisas, que éramos contra a independência (...) com o 25 de abril,
enfrentámos outros problemas: fomos perseguidos, prenderam o meu
irmão, quiseram incendiar a nossa tipografia e depois a tipografia caiu
em decadência......toda a minha família foi, praticamente, perseguida
por causa disso.......uns morreram, ...”23.

Essa narrativa entrecortada de hesitações e reticências, explicita tormentos

experimentados pelos que ousaram propor outros caminhos de governo para Cabo

Verde, contrariando projectos do PAIGC/PAICV, que buscava implantar-se, de forma

orgânica, nas ilhas. Além da perseguição destacam-se as peripécias que estes grupos

experimentaram tanto em Cabo Verde como no exilo, como fica evidente na narrativa

do Dr. José Leitão:

Pergunta: Para a sua família a independência traduziu-se numa
enorme tragédia......
Resposta: Sem dúvida, é por isso que há um ou outro elemento da
minha família, não vou citar nomes, sobretudo, uma irmã, .....uma
delas morreu na Suíça, porque tiveram de emigrar para fugir à
perseguição, ...... outro morreu também, o Aires morreu, outro morreu
também......todos morreram....não é por causa da
independência.....estavam aqui....tiveram que emigrar
compulsoriamente, não estavam habituados à dureza da
emigração........não emigraram por vontade. A minha irmã, por
exemplo, foi para Portugal........a independência acabou por se
transformar num processo doloroso para a minha família, mas o
importante é que houve a independência...”24.

Apesar da tragédia que lhe tocou, em nenhum momento do seu depoimento

perpassou a sensação de arrependimento. Pelo contrário, mostrou-se bastante orgulhoso
                                                          
23 Id.
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do papel que exerceu na história da independência de Cabo Verde e satisfeito por ter

concretizado, plenamente, sua missão: “a independência acabou por se transformar num

processo doloroso para a minha família, mas o importante é que houve a

independência....”.

São essas lembranças do Dr. José Leitão da Graça, de Inguizany, do Dr. Arlindo,

do Dr. Semedo, do Presidente Pereira e muitas outras que não couberam nesse espaço,

com suas digressões irregulares e antecipações, constituindo enredos pluridimensionais,

que tornaram possível captar indícios de subjetividade inerentes ao processo de

descolonização de Cabo Verde. As formas como os nossos entrevistados organizaram e

verbalizaram experiências urdidas em realidades coloniais e neo-coloniais; os dramas

vivenciados, que deixaram fortes marcas em suas vidas, permeiam suas recordações e

podem ser captados em suas memórias. Particularmente as do Dr. José Leitão da Graça

e sua esposa D. Tchutcha, no aflorar de suas emoções, como em outros sinais que

desnudam problemas experimentados por cabo-verdianos, tanto nas pelejas pela

sobrevivência ao longo do período colonial, como na urdidura do processo que

conduziu Cabo Verde para sua independência jurídica e política.

Receando as interferências que vozes descontentes, emoções, sons, imagens

poderiam provocar e, consequentemente, entravar seus projetos de controlo social, as

novas elites governamentais, amparadas em leis por elas mesmas formuladas, criaram

mecanismos e instituições “legais” que só possibilitaram a fala e protagonismos na

sociedade cabo-verdiana aos "melhores filhos da nossa terra”25. As elites

governamentais em ascensão eram integradas pelos militantes que participaram da luta

de guerrilha desenvolvida na Guiné Bissau e os que, majoritariamente, de Lisboa

desenvolveram campanhas de mobilização e convencimento de populações para as

causas do partido. A partir daí, as tensões, que até então tinham sido controladas, em

torno do programa político-partidário começaram a acirrar. De realçar que esta elite não

abarcava grupos que haviam assumido especial protagonismo no teatro social cabo-

verdiano, até às vésperas da independência. Isso explica-se pelo fato de estes grupos

(em sua maioria comerciantes e grandes proprietários) não terem apoiado o projeto de

independência. Uns defendiam a elevação ao estatuto de ilhas adjacentes, sem que isso

significasse uma ruptura total com Portugal; outros eram contrários à unidade Guiné-

                                                                                                                                                                         
24 Ibid.
25 “Os melhores filhos da nossa terra” era uma expressão muito utilizada na época, que só existia no
dicionário político e social do PAIGC. Era aplicável àqueles que pertenciam à orgânica do partido e
alguns, poucos, que participaram na luta de guerrilha na Guiné.
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Cabo Verde.

A partir de 1975, dialogar com os agentes históricos participantes do aparato

estatal cabo-verdiano em construção tornou-se uma verdadeira epopeia. Só os bons

filhos falavam. Fazer uma história que não fosse para enaltecer os feitos dos nossos

heróis nacionais, nesse período, era um grave delito. Até hoje, o que mais se ouviu

foram as versões dos “melhores filhos”. Dos outros (“os filhos renegados da nossa

terra”, nos dizeres do partido), impedidos de falar por mordaças invisíveis, só temos

rastros e murmúrios.

Alguns exemplos mostram que quando seus rumores começavam a ser audíveis,

o regime tratou de reprimi-los, quase sempre, exemplarmente e à vista de todos, para

que tais atos não voltassem a acontecer. São os casos, por exemplo, de interrogatórios a

pessoas sobre quem recaíam desconfianças de que poderiam disseminar idéias

contrárias às do regime, por isso tidas como subversivas. Caso emblemático foi o

interrogatório e ameaça de prisão a Baltasar Lopes da Silva26, figura eminente na

sociedade cabo-verdiana pela luta travada em pleno período colonial contra a

subjugação dos povos das ilhas. Prisão de várias pessoas em S. Vicente, por pretensos

atos de perturbação da ordem, serviu de ameaças àqueles que almejavam chegar a ser

ouvidos.

Outros exemplos foram expostos aos cabo-verdianos, mostrando-lhes que não

haveria nenhuma condescendência para com aqueles que tivessem perspectivas de vida

diferentes. Em agosto de 1981, uma manifestação contra a reforma agrária, em Santo

Antão, foi violentamente reprimida pelas forças de ordem do governo. Posteriormente,

os autores da agitação foram julgados por um tribunal militar. Quando as ameaças não

vinham nos atos, apareciam nos discursos: “esmagaremos toda a tentativa de

perturbação da ordem interna que tem sido preciosa para a continuação do processo de

edificação de uma nova sociedade”27.

Ao cair o pano do regime colonial português em Cabo Verde, em 1974, o

P.A.I.G.C começou a ganhar popularidade e a implantar-se de forma efectiva no país,

enquanto outras forças políticas viram-se forçadas a seguir o percurso do ostracismo no

cenário político cabo-verdiano. Para tal, como subjaz das considerações de Anjos,

contribuíram factores de natureza diversa: desde a incipiente estruturação da maioria

                                                          
26 Conforme noticiado por jornais da época e Cardoso em op cit.
27 Pedro Pires, Primeiro Ministro de Cabo Verde entre os anos de 1975 a 1991 e atual presidente da
República de Cabo Verde, em entrevista ao jornal Voz di Povo, 29 de jan., 1981.
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dessas forças, passando pela inconsistência e inexequibilidade dos seus  projectos, à

vinculação do PAIGC  à esquerda portuguesa, em sua luta contra o fascismo português

 “(...) Para União do Povo Independente de Cabo Verde (UPICV),
partido político criado por Leitão da Graça, embora as aspirações
socialistas similares ao do PAIGC, a unidade com a Guiné parecia
absolutamente arbitrária. União Democrática de Cabo Verde (UDC),
criada por indivíduos ligados a emigração em Portugal e nos EUA nas
vésperas da independência, não carrega a trajectória pelos meios
académicos marxistas de Portugal e se contrapõe ao PAIGC pela
mesma arbitrariedade na definição do recorte de nação. O movimento
de libertação da Guiné e Cabo Verde (MLGC), criado por emigrantes
cabo-verdianos em Dakar, carrega as pretensões balcanizantes de sua
inserção nos debates panafricanistas que transcendem a lusofonia28”.

Dessas forças, a UPICV e a UDC29 (que na altura tinham melhor implantação

orgânica nas ilhas), foram as que alguma resistência ofereceram. Entretanto, o PAIGC

rapidamente contornou essa situação ao associá-las ao governo colonial português: a

UDC, defendia uma saída menos radical, que passaria por uma vinculação a um projeto

federalista que o governo português, demagogicamente, pretendeu implementar, como

forma de evitar a perda das suas possessões africanas. A UPICV, através do seu líder,

Dr. José Leitão da Graça defendia a “Independência de Cabo Verde sim, mas não a

unidade Guiné-Cabo Verde”30.

O P.A.I.G.C opôs-se com firmeza, desde os primórdios da independência, à

criação e às ações de outras forças políticas:

“(...) considerando a iminência da realização de eleições para uma
Assembleia Legislativa Constituinte e ainda os boatos de vária
proveniência que se referiam à possibilidade de desembarque em
Cabo Verde da emigração cabo-verdiana, visando contrariar o
predomínio político do P.A.I.G.C, este acabou por tomar medidas
adequadas com vista ao reforço das conquistas alcançadas,
nomeadamente a criação de comités de vigilância e milícias populares,
que serviram para silenciar as veleidades da propaganda contra a
independência do arquipélago”31.

                                                          
28 Cf. ANJOS, op. cit., p. 169.
29 União Democrática de Cabo Verde, fundada em 1974. A UDC, por razões estratégicas, granjeava de
algum respeito junto do governo metropolitano.
30 GRAÇA, José Leitaão da. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia, 17 de abr. 2006.
31 PEREIRA, Aristides. “Uma luta, um partido, dois países”. Lisboa: Editorial Notícias, 2002, p. 283.
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A existência, na altura, de outras forças políticas em Cabo Verde, que podiam

rivalizar com o PAIGC, constituiu-se em terrível ameaça à implementação do seu

projeto estatal no país. Impunha-se, deste modo, encontrar argumentos justificadores,

como veremos mais adiante, para anular esses possíveis adversários no campo político.

Como o formalismo jurídico levado por Portugal não era mais suficiente para

sustentar o sistema hierárquico, tornaram-se necessário encontrar novos paradigmas de

distribuição, hierarquização e exercício do poder. Estes, a par das redes de relações

sociais historicamente estabelecidas e que se mantiveram aparentemente intactas, foram

sustentados, por um lado, pelo receio de uma hipotética volta à velha ordem. Na

perspectiva do PAIGC, para evitar tal situação, foram necessárias posições enérgicas

para combater todos que almejavam esse retorno. Por outro lado, sustentaram-se na

edificação de uma pátria justa, onde o novo homem cabo-verdiano seria dono do próprio

destino.

Contudo, é preciso observar que tais esquemas encerraram algumas

contradições, na medida em que foram emoldurados no bojo de impulsos plenos de

ambiguidades, próprios das grandes crises de abertura social. A base de toda

reivindicação das elites nacionalistas cabo-verdianas foi a busca por igualdade de

direitos em relação aos colonizadores, o que entrava em contradição com o fato

colonial, que negava, à priori, a “identidade dos indígenas”32. Esses impulsos,

característicos de projetos reacionários, procuraram manter o status quo, libertando o

cabo-verdiano juridicamente do jugo colonial português, mas deixando-o com estreitas

margens de ação para libertar-se social, tecnológica e culturalmente. Essa fórmula

ganhou a força e o estatuto de uma ideologia dominante, visando a implementação de

um sistema totalizante de idéias que interpenetrou os vários domínios de expressão e

comunicação das formas de vida: cultural, social, político, econômico, científico, moral.

Perante a necessidade de formular seus próprios esquemas ideológicos e na

impossibilidade de desferir ataques à ideologia católica e ao formalismo jurídico

português, para instituirem uma nova ordem social e jurídica, o PAIGC associou seus

adversários ao antigo regime colonial português, justificando uma série de ações para

efeitos de silenciamento dessas forças políticas. O partido desenvolveu, no imediato

pós-independência, ampla campanha de difamação e perseguição àqueles que

defendiam outras propostas para Cabo Verde. Nesse sentido,

                                                          
32 CF. BARRY, Boubacar. “Senegâmbia: o desafio da história regional”. Rio de Janeiro, SEPHIS/CEAA,
2000, p. 20.
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“(...) o PAIGC (...) começou a nos associar a Spínola, dizendo que
éramos favoráveis a Spínola, que não queríamos a independência (...)
Nessa altura, 1974, internamente, as relações de força favoreciam a
UPICV, mas a nível externo era desfavorável devido à falta de
informação. Foi então que me chamaram à Bélgica para tentar reverter
esse quadro e, na minha ausência, prenderam os outros integrantes que
cá ficaram e amedrontaram os outros, com ameaças........silenciaram
os opositores. Por isso que ainda hoje, mesmo conhecendo os
meandros desse processo, as pessoas não falam”33.

É sintomático como as pessoas ainda revelam dificuldades em abordar questões

referentes ao período de partido único. Em diversas situações, quer em entrevistas

realizadas no âmbito de nossas pesquisas, quer em conversas informais com colegas,

percebemos essa tensão e fortes constrangimentos. Em conversa com um de nossos

entrevistados percebemos desconfortos em fazer referências a uma hipotética

reprodução da ordem colonial, por outros moldes, no período do partido único em Cabo

Verde. Depois de muito insistirmos (porque de todas as formas que colocámos a

questão, apesar de recusar tal analogia, nosso entrevistado deixava brechas), fomos

surpreendidos com o comentário abaixo:

“(...) Talvez uma herança que viesse já do fascismo, que o partido
único não conseguiu quebrar ou cultivou, deixou funcionar, que a
democracia pluripartidária, criada em condições de uma maioria
qualificada dirigiu essa sociedade praticamente como partido único,
não permitiu que as pessoas quebrassem as amarras e pudessem
extravasar, manifestar....isso é que nós precisamos em Cabo Verde e
talvez um dia venha a acontecer com uma implosão
(...) Pergunta: Não seria, por outros moldes, reprodução de uma
antiga ordem?
Resposta: Houve manutenção....é possível, é possível, podemos
chegar, talvez, a esta conclusão.....eu tenho dificuldades em
admitir...(...) Talvez seja isso, é dificuldade de admitir que seja
conscientemente, que seja feita....”34.

“Talvez uma herança que viesse já do fascismo”, são expressões que denunciam

a falta de liberdade na nova sociedade erigida no pós-colonialismo, sob o signo da

liberdade, da igualdade e da justiça, como modelos europeus. Esse testemunho deixa

transparecer como os cabo-verdianos experimentaram, após a independência, novas

formas de dominação e subjugação, depois de cinco séculos do jugo colonial português.
                                                          
33 GRAÇA, ibid. O itálico é nosso.
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A tônica dos discursos, os slogans e os epítetos usados na época para

desqualificar supostos inimigos, que na verdade não passavam de meros adversários

políticos que almejavam poderes, apontam para um clima de tensão latente, de

intolerância e vingança que começou a instalar-se no arquipélago.  O P.A.I.G.C referia-

se aos adversários políticos em tons agressivos, associando-os a inimigos externos,

mancomunados com interesses neo-colonialistas. Os elementos das outras formações

políticas eram tratados como “Inimigos do povo”, “Cachorros de dois pés”, “Traidores”,

“Antipatriotas”

“(...) Pergunta: (...), o Sr José Leitão era muito mal visto. A minha
geração via em si um cachorro de dois pés, um monstro....
Resposta: (esposa, D. Tchutcha) um monstro.....acusaram-lhe de ter
envenenado água para dar cabo das pessoas, de preparar golpe de
Estado....
Ele... Naquela altura, em 75, éramos chamados de traidores,
cachorro de dois pés entre outras coisas, que éramos contra a
independência
Pergunta: Lembro-me ainda de alguns episódios: nesses anos de 74,
75 e 76, volta e meia ouvia-se falar em tentativa de golpe de
Estado......várias pessoas foram presas naquela altura.....
Resposta: ....sem dúvida, sem dúvida, trataram muito mal..........no
Campo de Concentração do Tarrafal foram expedidos para Portugal,
outros morreram por lá......que estavam direta ou inderetamente
ligados comigo morreram na miséria...” 35.

Nessa narrativa, além de captarmos sensações com que o Dr. José Leitão

vivenviou suas experiências de combatente pela liberdade da pátria, descortina-se o

clima tenso dos inícios dos anos 70 vivenciado em Cabo Verde. Lembranças que trazem

à tona intensas lutas travadas nas ilhas entre as diversas forças, os meios e estratégias

por elas utilizadas. Desnuda, ainda, como foram insuflados sentimentos, estimuladas

procuras por responsáveis pela situação em que se encontravam as ilhas e como foi

promovida a mística da “Luta dos Libertadores da Pátria”.

A conjugação desses elementos permitiu ao PAIGC fechar o campo político-

paridário, configurando bases para regimes totalitários tão presentes, ontem como hoje,

nas Áfricas, Américas e Europas. Do mesmo modo, tal conjugação permitiu ao partido

envolver os adversários numa camisa-de-força, impedindo-os de perseguirem seus

intentos.

                                                                                                                                                                         
34 INGUIZANY. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 30 mar. 2005.
35 GRAÇA, op cit.
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Em finais de 1974, a excitação das populações chegou a elevados índices com

um conjunto de medidas, dentre elas destacando-se, a invasão e tomada da Rádio

Barlavento e as prisões de dirigentes e ativistas da UDC. Esses atos e uma série de

outras ações fizeram calar as outras formações políticas, nomeadamente UPICV e UDC,

possibilitando ao PAIGC transformar-se na única voz audível no cenário político cabo-

verdiano e no único interlocutor dentro e fora das ilhas.

Ao mesmo tempo em que tentava arredar seus adversários do jogo político, o

P.A.I.G.C. buscava aliciar populações com promessas de um país livre do jugo colonial

e a construção de uma ordem mais justa e equilibrada, visando mobilizá-las com o fito

de criar uma relação de forças favorável, posto que a luta de libertação decorrera na

Guiné Bissau e, em Cabo Verde, o partido ainda buscava uma implantação. O P.A.I.G.C

tirou partido do clima de revanche e tensão então engendrados, conseguindo uma vitória

confortável no pleito eleitoral de julho de 1975. Na ausência de listas concorrentes, a

Assembleia foi eleita, foi proclamada a independência e a constituição votada36. A partir

de então, foi desencadeado um processo de centralização política  e econômica,

estribada na aliança Partido/Estado, a par da edificação de um regime autoritário que,

em várias perspectivas, aproximava-se de regimes monopartidários implementados em

grande número de países da África no pós-colonialismo37. Para edificar o regime de

partido único em Cabo Verde, o PAIGC sustentou-se, tal como a maioria de partidos

políticos que se destacaram nas lutas pela independência dos seus países e que

emergiram para a independência a partir dos anos 50 do século XX, no argumento de

que o desenvolvimento do país impunha uma unidade de ação, de organização e de

objetivos. Evidenciando a ambiguidade destas tensões, em sua narrativa Inguizany

invoca razões históricas para justificar a vigência de um único partido em Cabo Verde,

devendo ser

                                                          
36 Para discussões mais aprofundadas sobre o processo de independência, consultar, entre outros,
ANDRADE, Elisa, op. cit.; ANJOS, op. cit.; CARDOSO, op. cit.; HERNANDEZ, Leila, op. cit.;
CABRAL, Amilcar. Obras escolhidas. Porto: Afrontamento e ainda um manancial de documentos
produzidos pelo PAIGC, desde a sua fundação, em 1956, até aos anos 1970.
37 Para se ter uma noção mais precisa do quanto o P.A.I.G.C tratou de enquadrar e controlar todos os
setores da vida pública, vide o artº 4º, inciso 1, onde se lê: “Na República de Cabo Verde, o PAIGC é a
força política dirigente da sociedade e do Estado”; o nº 1 do artº 12º, que determina que a Economia
nacional rege-se pelo princípio da direção e planificação estatais; no ponto 2 do mesmo artigo, fica
estabelecido que “O Estado controla o comércio externo e detém o monopólio das operações sobre o ouro
e as divisas”. Cf. REPÚBLICA DE CABO VERDE. “Constituição da República de Cabo Verde”. Praia:
Imprensa Nacional, 1980, p. 4 e 7.
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 “aquele que dirigiu a luta armada contra o colonialista (...), eu penso
que se justifica, eu compreendo e talvez por causa das razões
históricas, de ter sido o principal partido (...), que lutou pela
independência nacional, que foi à luta armada que durou treze anos,
justifica-se, para mim, que na altura da independência tenha havido o
monopartidarismo instalado em Cabo Verde, em nome da unidade
nacional, em nome da reunião de todas as forças nacionais cabo-
verdianas, porque não havia com quem partilhar o poder e não era o
partido que fez a luta, que viu alguns dos seus homens morrer que ia
dizer: vamos criar um partido para partilhar com ele a independência
de Cabo Verde e não havia esse partido em Cabo Verde”38.

A lei de Organização Política do Estado, uma das âncoras sobre a qual o

Partido/Estado sustentou o regime de partido único em Cabo Verde,   expressava em seu

artigo 1º que:

“A soberania do Povo de Cabo Verde é exercida no interesse das
massas populares, as quais estão estreitamente ligadas ao Partido
Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que é a
força dirigente na nossa sociedade”39.

O debate em torno do sistema político esbarrava nos entraves e limites da

própria estrutura do regime, na censura da imprensa, no controle das instituições e na

criação e fortalecimento de uma polícia política, capaz de abafar qualquer investida que

atentasse contra a ordem que as elites governamentais pretendiam instaurar. A censura à

imprensa (regulamentada em 1986 com a implementação da lei nº 10/III/86, que definiu

as bases gerais da atividade da imprensa40, já implícitas na constituição de 1980, em seu

artº 4º) foi instaurada no imediato pós-independência e alargada a outros quadrantes da

sociedade cabo-verdiana:

“As forças sociais, praticamente estavam todas controladas pelo
partido, que se reconhecia como a força dirigente da sociedade cabo-
verdiana (...) Nessa ordem de idéia, a organização dos pioneiros estava

                                                          
38 Inguizany, entrevista concedida a Elias Moniz. Praia, 30 de mar. 2005.
39 Lei sobre a organização política do Estado. In Boletim Oficial de Cabo Verde nº 01 de 05 de julho de
1975, p. 03 a 05.
40 Ver, Lei nº 10/III/86, artigos: 12º - “Constitui exclusivo do Estado o exercício da atividade da
radiodifusão, televisão, agência noticiosa e demais meios de informação e comunicação declarados na lei;
artº 22º - O Governo regulamentará o registo de imprensa e o respectivo serviço”; artº 23º - O diretor de
qualquer publicação periódica e o editor de qualquer publicação unitária deverão enviar, no próprio dia da
distribuição e no início desta, dois exemplares a cada um dos seguintes Organismos e Instituições: (...)
Procurador-Geral da República, Secretaria Geral da ANP (...) Procuradoria da República da área judicial
correspondente ao concelho onde se faz a edição da publicação. Cf. REPÚBLICA DE CABO VERDE,
1986, p. 9-10.
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controlada pelo partido, a organização da juventude controlada pelo
partido, a organização das mulheres controlada pelo partido, o
sindicato também (...) Portanto, quando um partido controla quase
todas essas forças sociais, acaba por haver uma certa autoridade,
autoritarismo”41.

As emissoras de rádio e todas as formas de expressão sócio-culturais foram

sujeitas à censura crescente e sistemática. Palavras não podiam ser proferidas ou

impressas sem antes passarem pelo crivo do poder instituído. Tal sistema repressor,

permeado por alianças entre os dois pólos configuradores da ordem internacional

durante a chamada “Guerra Fria”, manteve-se até a abertura política, em 1990, quando

ocorreu a queda do referido artigo 4º que teve como alvo questões políticas e militares,

sem perder de vista campos religiosos e sócio-culturais.

Cabral, assim como milhares de cabo-verdianos, havia sonhado com uma

sociedade que propiciasse a instauração e o revigoramento de relações justas; uma

sociedade que oferecesse terreno firme, sobre o qual se poderia urdir o almejado

desenvolvimento integral do homem; sociedade, onde imperassem a “(...) Liberdade de

Pensamento, Liberdade Política, de Associação, de Formação de Partidos Políticos e de

Sindicatos, Liberdade de Imprensa e Garantias para o Exercício efetivo dessas

Liberdades (...)42. Uma sociedade, onde imperasse a liberdade de ir e vir e que

“(...) não fosse de desigualdades sociais, pelo menos muito
acentuadas. Porque é difícil falar de sociedade em que haja.....uma
sociedade plana, mas pelo menos que as desigualdades não fossem tão
gritantes, (...) portanto era lutar para que houvesse essas oportunidades
de formação, oportunidades de sair, oportunidades de ter uma moradia
decente, com mínimo de condições sanitárias, a possibilidade de ter
uma alimentação que permitisse ter saúde (...) porque a saúde é,
inclusivamente, um investimento produtivo, porque se não tem
repercussões imediatas, tem a longo termo na própria produção da
sociedade, porque quem não tem saúde para trabalhar não pode
aumentar a sua capacidade produtiva (...) portanto, era essa sociedade
que eu gostaria de ver instalar-se em Cabo Verde”43.

Na contramão dos ideais de Cabral e da maioria dos cabo-verdianos, foi urdida

uma nova/velha ordem, onde foi se impondo um fechamento generalizado, absoluto,

total, inteiramente sem espaço para discussões e ações de outra natureza que não os

                                                          
41 INGUIZANY, op. cit.
42 Ver Memorandum apresentado pelo P.A.I.G.C em 15 de novembro de 1960, ao governo português.
43  INGUIZANY, ibid.
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pensados pelo Partido/Estado. Perderam-se de vista horizontes de modos de viver,

organizar e exercer poderes entre culturas e povos africanos.

As elites governamentais, com o objetivo de homogeneizar hábitos, formas de

pensar, de agir, converteram sua ideologia “em guia de pensamento, da conduta e da

ação diária não só dos militantes e candidatos mas de todos os trabalhadores”44. Neste

sentido, o PAIGC/PAICV, na tentativa de enquadrar movimentos sociais, criou, à moda

“fascista”, organizações integradas por jovens e por adultos, formando aquilo que na

terminologia partidária designaram por “grupos de base”, que serviam de elos de

ligação Partido/massa. A estes grupos caberia “fazer todo um trabalho de educação,

conscientização ideológica, convencimento do povo, a fim de que este se mantenha

identificado com o projeto da construção da nova sociedade”45.

Estes grupos teriam como área de atuação

“(...) os centros de trabalho – já que as unidades de produção são
células básicas da sociedade e constituem lugar privilegiado para o
desenvolvimento de uma consciência social – e nos locais de
residência o que se reveste de uma importância fundamental, uma vez
que, de outro modo, não seria possível atingir toda a população ativa.
É através do grupo de base que o partido implementa e controla
essencialmente a aplicação das suas diretivas, seja no Estado, seja nas
organizações sociais e nos locais de residência. É ainda através dele
que o Partido exerce, de forma privilegiada, a ação ideológica junto
das massas, em particular dos trabalhadores, para poder desenvolver
neles a consciência do dever, o sentido da disciplina, da
responsabilidade, e capacitá-los para o exercício do poder”46.

Aos grupos estavam destinados um conjunto de tarefas gerais e específicas – nos

dizeres do partido. Dentre elas destacamos as que se seguem, sintomáticas da pretensão

de tentar controlar todos os movimentos dos cabo-verdianos:

“(...) a mobilização para o cumprimento dos planos de produção; a
proposição de medidas com o objetivo do aumento da produtividade e
da produção; a vigilância que visa a utilização racional e equilibrada

                                                          
44 PAIGC. “Linhas de orientação do trabalho político e ideológico”. In Unidade e Luta, Órgão de
Informação da Comissão Nacional de Cabo Verde do P.A.I.G.C., ano II, nº 10, janeiro de 1978b, Cabo
Verde, p. 18.
45 Grupos de base e ligações com as massas. In Unidade e Luta, Órgão de Informação da Comissão
Nacional de Cabo Verde do P.A.I.C.V. Praia, nº 5, III série, julho/agosto de 1985a, p.p 4-5.
46 O partido estava disposto a controlar, até as entranhas, os movimentos das populações. Assim,
particularmente nos primeiros anos após a independência, o partido conseguiu controlar à nascença
qualquer tentativa de transgressão. P.A.I.C.V., op. cit., p. 4 -5. Grifo nosso.
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dos recursos existentes e a melhoria das condições de trabalho; o
combate ao oportunismo, à irresponsabilidade e ao individualismo no
trabalho. Cabe ainda ao grupo impulsionar o trabalho voluntário,
apoiar as manifestações culturais tradicionais e estimular a criação
cultural na sua área, providenciar a utilização correta dos tempos
livres dos trabalhadores e das populações, organizando sessões de
convívio, projeção de filmes e outras atividades”47.

Com essas ações, os dirigentes julgaram poder manter populações de distintos e

divergentes estratos étno-culturais ocupadas e sob controle, de modo a perceber

quaisquer tentativas de desvio. O papel desses grupos era não só disseminar a ideologia

do partido, mas acima de tudo vigiar todos os movimentos de possíveis transgressores e

delatá-los.

O P.A.I.G.C tinha noção plena de que a conversão dos seus ideais em guia de

pensamento impunha “uma sólida articulação do trabalho teórico com os problemas

concreto do dia-a-dia”48 e isso demandaria, segundo acreditavam seus dirigentes, um

trabalho ideológico que visava transformar consciências e modos de ser de diversas

nuances e tradições. E formar tal “consciência” significava, promover a “interligação do

homem com o seu meio social”. Daí que,

“(...) o trabalho ideológico não deve ser feito  de fora mas de dentro da
realidade política, econômica, cultural e espiritual apoiando sempre o
novo e positivo que apareça e combatendo afincadamente o velho, o
caduco, o negativo. Agir dentro para não se deixar absorver numa
visão falsamente revolucionária ou populista mas para contribuir para
a elevação da consciência geral”49.

Chama atenção as formas como o partido criava fantasmas, inimigos obscuros,

com o fito de justificar a imposição dos seus interesses. Do quadro fantasmagórico do

P.A.I.G.C. fizeram parte

“Inimigos internos aliados a inimigos externos que ameaçam o país;
que pretendem liquidar o partido e os seus dirigentes”50; “filhos
renegados da nossa terra que têm urdido campanhas contra os nossos

                                                          
47Id. Grifo nosso. As populações estavam privadas até de programarem seus tempos livres. Mesmo nessas
horas, era preciso estar atento a movimentações do povo, pois, qualquer descuido poderia ser fatal. Isso
evidencia as tensões vividas em Cabo Verde nesses anos. Entretanto, todo esse controle não obstou a que
opiniões contrárias ao regime fossem amadurecendo, mesmo no seio do partido.
48 PAIGC, op. cit., p. 18.
49 Id. Grifo nosso.
50 Extrato de uma nota da Direção Nacional de Segurança, justificando ações de enquadramento de
perturbadores, in Voz Di Povo 11/06/77.
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países através de panfletos subversivos (…) no Mindelo e na Cidade
de Bissau foram detectados panfletos lançados por ex-informantes da
PIDE51 ligados a traidores estrangeiros (…) essas tentativas de anti-
africanos não parecem estar desligadas da estratégia geral do
imperialismo para desestabelização dos Estados progressistas
africanos”52.

Essas estratégias foram recorrentes no pós-independência, com o P.A.I.G.C

criando um clima de permanente tensão na sociedade cabo-verdiana, instituindo ações

de enquadramento daqueles que comungavam outras perspectivas de mundo. Esta

conjuntura de medos, ameaças e receio de novas investidas coloniais portuguesas,

engendradas pelo partido, surpreende se pensarmos que, conhecedores dos meandros da

luta de libertação (do desgaste a que Portugal foi sujeito ao longo da luta de libertação e

das tensões sociais vivenciadas pelos portugueses nos quase trinta anos de disputas nas

colônias), os dirigentes do P.A.I.G.C não poderiam acreditar na possibilidade de

Portugal, tão enfraquecido, voltar a envolver-se em projetos dessa natureza.

No trecho acima, “O novo e o positivo” eram os ideais do partido, que deviam

ser apoiados e assimilados por todos. O velho, o caduco e o negativo podem ser não só

os resquícios do colonialismo, aos quais impunha-se um combate enérgico, como

podem ser hábitos, atitudes, comportamentos e práticas de grupos étnico-culturais há

séculos desterrados e levados para o arquipélago, que também deviam ser vigiados,

silenciados e eliminados até reaparecerem no cenário público como “manifestações

culturais” tradicionais. Tradicionais em sentidos conservadores, ultrapassados, que

emperravam pretendidos desenvolvimentos.

À semelhança de discursos e argumentos utilizados no período colonial, para

explicar e justificar a dominação portuguesa, a mítica do atraso civilizacional assaltava

mentes do recente Partido que se fazia Estado. A indolentes e incapazes era necessário

que se lhes dessem rumo para combater aquilo que o partido denominava de “taras

herdadas” do passado colonial.

“Lutar em todas as circunstâncias contra os hábitos negativos e as
taras herdadas da sociedade colonial, da exploração e do ódio, mudar

                                                          
51 Polícia Internacional de defesa do Estado, criado nos anos da ditadura do regime Salazar/Marcelo
Caetano, que desenvolveu intensa atividade de perseguição aos pretensos detratores do regime
estadonovista em Portugal. Por ação dessa polícia, dezenas de portugueses, da metrópole e do Últramar,
foram perseguidos e presos por terem perspectivas de mundo diferentes das dos defensores do regime
salazarista.
52 Corsino Teixeira, Comissário de Estado de Segurança da Guiné Bissau, em entrevista ao jornal Voz Di
Povo de 11/06/77. Grifos nossos.



122

e fazer mudar radicalmente a atitude perante o trabalho e os bens do
Estado através de aprofundados esclarecimentos sobre a natureza e os
fins do trabalho e dos bens sociais”53.

No período pós-colonial o PAICV pretendeu, como os colonizadores

portugueses e com resultados similares54, introduzir estratégias e técnicas de produção

totalmente alheias a grupos étnico-culturais, para quem o trabalho era uma forma de

viver e preservar a vida, de se relacionarem entre si e com a natureza a partir de seus

universos e cosmogonias. Conforme Hamidou Kane, escritor senegales, populações

africanas podem trabalhar

“(...) por necessidade, para fazer cessar a grande dor da carência,
aquela que brota do corpo e da terra, para impor silêncio a todas as
vozes que (...) as atormentam com perguntas. Trabalha-se então para
se manter, para preservar a espécie. Mas também se pode trabalhar por
avidez; nesse caso, a intenção não é apenas preencher a lacuna da
sobrevivência, ela já está totalmente preenchida. (...) Existe o trabalho,
como existe o ato sexual. Os dois visam à perpetuação da espécie.
Mais os dois podem ter sua perversão: cada vez que não têm em mira
esse objetivo”55.

Nem os portugueses nem o PAICV, que pretenderam transformar povos e

culturas africanas em tábua rasa, foram capazes de entender formas de vida de

ancestrais tradições ritualizadas na presença de seus relacionamentos entre si e com o

meio circundante nas muitas Áfricas. Tentaram, a qualquer custo, impor a essas

populações seus interesses e formas de vida, no período colonial, a pretexto de civilizá-

los ou, no pós-colonial, zelar e direcionar seus modos de desenvolvimento como se

relcionassem com incapazes e ignorantes a quem precisavam dar proteção, ensinar a

lidar com a natureza, a trabalhar e a viver sob seus cânones e valores.

Escassos anos após a independência nacional, o PAIGC/PAICV conseguiu

centralizar o poder a ponto de se eleger como única via autorizada e legitimada para dar

ao país impulsos necessários ao seu bem estar56.

Estribados em suas próprias leis, criaram órgãos de repressão fundamentais para

manutenção do regime, amedrontando populações, lançando mão da implementação de

artigos e portarias (como o artigo 4º da constituição) que vedavam a organização de

                                                          
53 PAIGC, id.
54 Como a reforma agrária de 1981, analisada mais adiante, que originou resultados catastróficos.
55 KANE, op. cit., p. 80. Grifo nosso.
56 Ver o artigo 4º da constituição da República de Cabo Verde, reformada em 1980.
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outras forças políticas na sociedade cabo-verdiana, que pudessem disputar com o

PAIGC/PAICV espaços de poder. Ainda lançaram-se na criação de órgãos de repressão,

que dispunham ampla margem de atuação, posto que, caso excedessem na aplicação de

sevícias, ficariam sob a alçada de tribunais militares que eram integrados por altos

dirigentes do partido. Entre tais órgãos pontificaram: as Forças Armadas

Revolucionárias do Povo (FARP), definidas como “braço armado do partido” e, por

isso, os altos cargos hierárquicos só podiam ser ocupados por militantes do partido. Às

FARP cabia, designadamente, as tarefas de “defender a soberania nacional e a

integridade territorial (...), preservar as conquistas revolucionárias do nosso Povo,

participar nas tarefas de reconstrução nacional”57; as forças policiais58 (Polícia de

Ordem Pública e de Segurança), amparadas pelos Decretos-lei nº 36/75 e 37/77 que as

submetia apenas ao controle do partido,  agiam em articulação com as FARP e

dispunham de larga margem de atuação, respaldada pelos decretos atrás referidos. Tal

como as FARP, em caso de excesso, respondiam perante um tribunal militar. Por

último, as milícias populares, integradas por indivíduos sem adequada preparação.

Segundo um alto dirigente do partido, podiam e deviam

“ser o nosso mais poderoso instrumento de luta preventiva contra todo
e qualquer elemento perturbador que tente dificultar ou impedir a
nossa marcha. Hoje juraram a bandeira cerca de 500 milicianos
pertencente ao Setor Urbano da Praia; imaginem esse número
multiplicado por 10, por 100, integrados num sistema de vigilância
coletiva, um sistema de vigilância revolucionária, de forma a não
haver uma só cidade, vila, bairro ou povoado, serviço ou unidade de
produção que não esteja controlado pelo povo. De forma a não se
desconhecer a identidade e a atividade de nenhum cidadão59.

Essa fala carregada de medos e suspeitas traz mais indícios do congelado ou

ressecado imaginário social de dirigentes que, isolaram-se em órgãos de poder estatal,

perdendo de vista a complexidade de mesclas culturais históricas entre agentes da

“civilização ocidental” e povos africanos, pretenderam controlar todas as esferas sociais

e de poder, vedando espaços para ações e discussões que pudessem fugir dos horizontes

do partido.

                                                          
57 Cf. Decreto-lei nº 14/80.
58 Segundo Cardoso, op. cit., os quadros dessas polícias eram treinadas pela Stasi da RDA, Securitate da
Roménia e a polícia de Cuba e URSS.
59Julho de Carvalho, integrante do aparelho partidário e militar de alta patente em entrevista ao Voz Di
Povo. Praia, 18 de nov. 1981
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A burocracia, o centralismo, a arrogância, a prepotência, o medo, a repressão

preponderaram na sociedade cabo-verdiana, restringindo instituições como Assembleia

Nacional Popular e imprensa a debates acríticos sobre os destinos do país, pois os que

ousassem questionar as directrizes do núcleo duro do regime eram coibidos e

marginalizados no cenário político nacional por, supostamente, contrariarem os

propósitos que permearam as lutas dos povos da Guiné e Cabo Verde. Populações e

organizações crescentemente amordaçadas e oprimidas, contrastavam com os discursos

da época.

A tirania, a repressão e a polícia política, outrora repudiadas, ganharam nova

roupagem, transfiguradas por imposição da conjuntura, mas nem por isso os efeitos

deixaram de ser danosos. Neste cenário, as perspectivas de liberdade e a concretude dos

ideais de Cabral (centrados no espírito de iniciativa, conjugação de esforços, condições

necessárias para a edificação de uma sociedade justa) ficaram obnubilados,

recrudescendo as tensões sociais, motivadas pelo desigual usufruto dos bens estatais.

Enquanto parcelas significativas da população viviam em situação precária, outras,

particularmente nos centros urbanos, podiam usufruir de benefícios de rendimentos

seguros e satisfatórios, com privilégios, como habitações a preços irrisórios educação e

transporte gratuitos, proporcionados pelo Estado.

As oposições ao projeto político-partidário do PAIGC/PAICV foram vistas e

tratadas como transgressão à nação, como possíveis inimigos do sistema, sendo alvos de

perseguições veladas ou explícitas,

“(...) Você usou uma expressão muito comum quando se aborda essa
questão: que eu teria sido ‘acusado’ de trotskista; eu não era
classificado, nem conotado como uma pessoa que seguia determinada
orientação política; que tinha uma certa forma de encarar a realidade,
o mundo, a vida, a política cabo-verdiana. Não! Eu era ‘acusado’. Na
realidade, essa questão se colocava nestes termos: a forma como o
assunto era visto na época, era parecida com a que se põe em relação a
alguém que rouba, mente, tortura, prende arbitrariamente, ou delapida
os bens do Estado; o modo como uma pessoa pensava politicamente,
era um delito, que devia ser acusado e punido pela lei”60.

Tributários de outras orientações político-ideológicas, aqueles que trafegavam

em sentido contrário ao do Partido/Estado, como elucida a passagem acima, viviam

                                                          
60 FAUSTINO, Manuel. “Não havia espaço para diálogo: fui solenemente ameaçado e ignorado”. In
Jornal Voz Di Povo. Praia, 20 de out., 1990, p. 6.
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marginalizados, experimentando restrições e proibições de várias ordens. Os que

questionaram a linha do partido, pensaram e/ou expressaram opiniões diferentes eram

considerados, à moda Stalinista, “inimigo do povo”.

Não obstante, Cabo Verde ficou aquém no capítulo dos exageros que foram

violentamente praticados em grande número de países africanos. Talvez a pequenez e a

fragilidade de recursos econômicos do país face a grandiloquentes propostas de

desenvolvimento globalizantes. Todavia, em termos culturais Cabo Verde foi  perdendo

sua configuração insular no avançar do espectro de um arcabouço estatal continental,

que procurou padronizar, instituir modos de viver e de trabalhar, cerceando práticas

culturais e formas de comunicação e expressão. As matrizes africanas plasmadas no uso

e poder da palavra, em dinâmicas da poética e da peleja intelectual (configurando

formas de pensar que, geograficamente, podem ser representadas em termos de

insularidade), na contramão de raciocínios lógicos, herméticos e científicos, expandidos

em cerradas formulações continentais, foram colocados à margem61.

Dimensões do projeto Partido/Estado em Cabo Verde.

A nível estatal, os primeiros anos de vigência do partido único, Cabo Verde

passou por um período de “estabilidade” tensa. Problemas que vieram à superfície como

o pedido de demissão de um grupo de ministros (denominados “ministros trotskistas”),

a que a direção do partido não atendeu, para depois puni-los com a expulsão dos seus

quadros, foram encaminhados a portas fechadas. As tensões trazidas dos tempos de

guerrilha  (de 1963 a 1973 na Guiné Bissau), não foram resolvidas a contento e só

aumentaram com o passar dos anos, contribuindo para a fragmentação do partido já nos

finais da década de 1970. Os desacertos referiam-se ao projeto de unidade estatal

Guiné/Cabo Verde e a questões ideológicas subjacentes a experiências revolucionárias

de bases marxistas

                                                          
61 Sobre formulações de tradições culturais ver ANTONNACI, op. cit. nota 11; BONVINI, Emílio.
“Tradição oral afro-brasileira”. In Projeto História nº 22, História e Oralidade, Educ, Editora da PUC-SP,
São Paulo, 2001, p.p. 37-48; Hampaté Bâ, A. “A tradição viva”. In KI-ZERBO, J. (coord). Metodologia e
pré-história da África, História geral dda África. São Paulo: Ática/UNESCO, vol 1, 1982, p.p. 181-218;
ZUNTHOR, Paul. “Introdução à poética oral”, Hucitec/Educ, SP, 1997.
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“surge uma série de animosidades no interior da estrutura partidária
cabo-verdiana acirradas quando os militantes do P.A.I.G.C
provenientes de Bissau e de Lisboa regressam a Cabo Verde,
ocupando os principais postos do novo governo (...) o grupo que chega
de Bissau, conhecido como o dos ‘combatentes históricos’ ou
‘autênticos’ é formado na maior parte por cabo-verdianos que
participam de forma ativa da luta armada. Ideologicamente, aderem ao
modelo soviético de revolução redefinido segundo as condições da
Guiné e Cabo Verde (...) Por sua vez, os militantes provenientes de
Lisboa [grupo que se caracteriza pela heterogeneidade, constituído por
maoístas e trotskistas, se autodefinem como representates da “linha
pura” do marxismo, apresentando um discurso próximo das análises e
experiências da revolução chinesa, em particular após as divergências
sino-soviéticas] (...) defendem a necessidade de um contínuo
desenvolvimento da revolução em Cabo Verde, como parte da
revolução socialista do mundo, além de conferir especial destaque à
questão agrária, reivindicando uma profunda mudança estrutural no
regime agrário de propriedade da terra e nas relações de trabalho no
campo. Por fim, mas não menos importante, consideram primordial
sua atuação no P.A.I.G.C., empenhando-se pela conquista de algumas
posições-chave da máquina partidária”62.

Um segundo momento de turbulência ocorreu com o golpe de Estado na Guiné

Bissau, em novembro de 1980, abortando o projeto de unificação dos dois Estados e a

unidade do P.A.I.G.C63. Como P.A.I.C.V foi proclamado sem demoras, este episódio,

que poderia ter causado efeitos danosos, não teve impactos significativos a nível

interno: os dois Estados, mesmo sob a orientação de um partido único, já seguiam

trajectórias distintas.

Afora estes episódios e remodelações, no período 1975 a 1985, o partido no

poder conseguiu silenciar integrantes em desacordo com o processo histórico,

projectando ilusões de estabilidade governamental no país. A existência do artigo 4º

(que proibia a criação de novos partidos políticos, aliada ao agravamento da situação

social) e o asfixiamento de populações por via das organizações de base, abafaram

sentimentos que minaram os alicerces do regime.

A partir de 1979, o P.A.I.G.C começou a investir forte no que denominou

organizações de massa, com especial ênfase para as “comissões de moradores”, das

                                                          
62 HERNANDEZ, op. cit., p. 198.
63 Um dirigente de cúpula do partido asseverou que “A unidade Guiné/Cabo Verde sempre foi o calcanhar
de Aquiles do P.A.I.G.C”. Em resposta ao golpe ocorrido na Guiné, a ala cabo-verdiana do partido
decidiu constituir um partido de caráter nacional, o P.A.I.C.V. Ficou estabelecido em congresso
extraordinário que o novo partido se regeria pelo legado histórico, político e ideológico do P.A.I.G.C, de
quem incorporou o programa e os estatutos em “tudo o que não era incompatível com a nova realidade”.
Doc. Político, resultante do 1º Congresso do PAICV. Actas do I Congresso do PAICV realizado na Praia
de 16 a 20 de Janeiro de 1981. Praia, PAICV, (Discurso político; Congresso; Desenvolvimento
económico e social), 1981, p. 51.
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quais algumas adquiriram uma relativa autonomia, mas sem meios materiais e legais

face à grande centralização política. Dessas organizações fizeram parte os “Tribunais

Populares”, em alguns aspectos semelhantes aos tribunais de pequenas causas.

Organizações como os Tribunais Populares, Comissões de Moradores,

Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Organização dos Pioneiros “Abel

Djassi” (OPAD), Juventude Africana Amilcar Cabral (JAAC), estavam sob a

dependência do Partido/Estado, que instituiu um regime “ditatorial” munido de

instrumentos de repressão política que se transformou no sustentáculo do sistema. Com

essas organizações foram promovidas, em Cabo Verde, nos primeiros quinze anos pós

independência, verdadeiras perseguições aos que não se enquadravam no sistema

(dentre estes, os que tentaram organizar partidos políticos, parte significativa da Igreja

Católica que não compactuou com os ditames do regime), gerando um clima de medo e

tensão no seio da população.

O Partido/Estado conseguiu manter sob controlo aqueles que da diáspora

manifestaram-se contrários ao regime com ameaças veladas. Alguns cabo-verdianos,

por partilharem perspectivas diferentes, foram forçados a emigrar e os que já se

encontravam na condição de emigrantes, defensores de outras propostas para Cabo

Verde, também viram-se impedidos de voltar. Mas o recrudescimento de tensões sociais

em Cabo Verde tornou-se visível com o episódio de 1979 e a reforma agrária de 1981.

Esta reforma elucida a forma como o P.A.I.G.C./PAICV governou Cabo Verde ao longo

de década e meia, impondo políticas públicas sem ter em consideração modos de vida e

costumes das populações, suas práticas sociais, seus hábitos culturais, econômicos, suas

perspectivas de vida e sem conhecimento, aprofundado, das realidades históricas em

curso, como fica evidente no trecho a seguir: “(...) No caso de Cabo Verde, conhecemos

muito mal a nossa estrutura agrária em todos os seus aspectos, mormente no aspecto da

estrutura da propriedade fundiária”64.

 A reforma agrária de 1981, foi, portanto, um exemplo sintomático do

desencontro entre o que almejavam as populações de Cabo Verde e o que pretendia o

partido

“(...) A nacionalização das propriedades de traidores e outros inimigos
da Independência de Cabo Verde e a colocação sob tutela do Estado,
através das autarquias locais, de prédios rústicos de vários absentistas

                                                          
64 P.A.I.G.C. “Algumas reflexões sobre a reforma agrária”. In Unidade e Luta, Órgão de Informação da
Comissão Nacional de Cabo Verde do P.A.I.G.C. Praia, ano I, nº 6, fev/mar de 1977a, p. 18.
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foram medidas de profundo alcance das quais, infelizmente, não
tiramos ainda proveito que era de esperar, sendo que em alguns casos
nem se conseguiu o aumento de produção”65.

Projetada com o fito de, entre outros propósitos, reequilibrar a distribuição de

terras, de modo que os camponeses sem terra a ela tivessem acesso, esta reforma surtiu

efeito perverso

“(...) A extinção do subarrendamento e da parceria, pelo Decreto-Lei
nº 7/75, de 23 de agosto, foi a primeira ação de envergadura contra os
privilégios dos grandes proprietários. No entanto, várias dificuldades
não têm permitido a aplicação integral da referida Lei. Se, por um
lado, os agentes encarregados de velar pelo cumprimento da mesma
nem sempre tiveram o tacto necessário, por outro lado, o rendeiro e o
parceiro, em muitos casos não atingiram o nível de compreensão da
razão do seu estado de miséria, acreditando no proprietário e
solicitando, muitas vezes, o próprio parceiro a continuação da
parceria”66.

Esse discurso foi herdado do período colonial, quando tudo se explicava pela

incapacidade dos gentios captarem as coisas, posto que, segundo os colonos, estes se

encontravam numa dimensão de inferioridade. Na eminência de fracassos de suas

políticas, nada consentâneas com as realidades em questão, o PAIGC/PAICV se

agarrava à ignorância das populações para não admitir que suas políticas para o

desenvolvimento, em muitos casos, eram inexequíveis.

Historiando o processo, podemos considerar que o partido desvalorizou as

realidades cabo-verdianas. Faltou saber que sua população é complexa e heterogênea,

portadora de hábitos e técnicas de produção diversas e que, deste modo, produziria uma

estrutura fundiária muito diversificada. Os governantes de então não perceberam que

entre os grandes proprietários da ilha de Santiago, originários do escravismo, e a

pequena exploração agrícola da ilha de Santo Antão, existiam diferenças profundas e

acentuadas; não perceberam que essas diferenças eram, também, substanciais entre os

camponeses sem terra da ilha da Brava e os de Santiago. Ignoraram, do mesmo modo,

as profundas diferenças que existiam entre as ilhas de Santiago (onde apenas um

pequeno grupo de camponeses era proprietário) e a ilha de São Nicolau, onde, devido à

                                                          
65 P.A.I.G.C., op., cit., p. 18.
66 Cf. Ibid, p. 18. Grifos nossos.
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pequenez das propriedades, os proprietários, muitas vezes, eram simultaneamente

parceiros e rendeiros.

O P.A.I.C.V., ignorando completamente essas particularidades regionais e

locais, desconsiderando as aspirações dessas populações, deu seguimento (tal como em

outras áreas, nomeadamente educação, saúde, comunicação) a políticas uniformizantes

que, a traços largos, impuzeram a coexistência de grandes proprietários privados com

cooperativas de pequenos agricultores privados, rendeiros ou assalariados. Deste modo,

foi freando a exploração dos primeiros nas ilhas onde detinham mais importância,

impondo, de forma arbitrária, reformulações nas pequenas parcelas.

Na ilha de Santiago, onde, à partida, a reforma agrária poderia defrontar-se com

menor oposição (devido à grande adesão dos camponeses sem terra) o partido, após

assentar as bases, voltou atrás na política de distribuição de terra, travando a

mobilização rural, retomando o controle por meio das comissões de reordenamento rural

constituídas, muitas vezes, por familiares dos grandes proprietários rurais, que, quase

sempre, planejaram de forma a que as melhores terras ficassem na posse de parentes ou

amigos.

Essa reforma surtiu efeitos diversos e perversos de ilha para ilha. Em Santiago,

não obstante a grande decepção no seio dos camponeses sem terra, a reforma não teve o

impacto que alcançou em Santo Antão, onde os mesmos, com muita frequência, eram

parceiros de pequenos proprietários (o que pressupunha uma relação de fidelidade entre

os associados, sem excluir a possibilidade de tensões) e por isso demandava uma

abordagem diferenciada.

O PAICV, mesmo sabendo que urgia “limar certas arestas do Decreto-Lei nº

7/75 e corrigir alguns erros cometidos”, avançou para a imposição, primeiro por lei e

depois pela consumação do fato, na transformação dos parceiros em rendeiros,

conferindo um cariz mercantilista a essas relações,

“É preciso que cada vez mais o camponês veja no trabalho e não na
terra a maior fonte de acumulação. Só assim poderemos utilizar
plenamente as forças produtivas disponíveis, antes de passarmos à
introdução de doses maiores de fatores de capital numa fase
posterior”67.

                                                          
67 Id.
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Essa passagem evidencia o fosso entre propostas eurocêntricas de modos de

produção em perversos hibridismos de capitalismo com marxismo e culturas de

matrizes africanas, que valorizam a terra, símbolo de fartura e fertilidade partilhadas

comumente, instância de pertença, de identidade e histórias de antepassados. A terra, em

cosmogonias africanas, medeia vivos, mortos, passado e presente.

Se em outros contextos, em circunstâncias históricas totalmente diferentes, tal

modelo surtiu efeitos positivos em termos de produtividade, fazendo prosperar as

relações sociais em áreas rurais, em Cabo Verde, onde as populações campesinas são

portadoras de hábitos e costumes que não comportam relações assentadas no acúmulo

de excedentes, intermediadas por moedas (como em jogos de mercados capitalistas),

essa reforma desarticulou relações historicamente estabelecidas. Exacerbou conflitos

entre pequenos proprietários (desagradados com a supressão de suas posições

históricas) e os rendeiros que, descontentes com as cobranças, não pagavam as rendas,

apesar de irrisórias.

 “(…) Dissemos antes que muitos rendeiros e parceiros (camponeses
sem terra, portanto) não atingiram o nível de compreensão das razões
do seu estado de miséria que lhes permita entender as medidas
tomadas pelo nosso Governo. Esta situação leva a que certos
camponeses sem terra sejam permeáveis a certas deturpações e ideias
reaccionárias propagadas no campo”68.

O comportamento sobranceiro e burocrático do partido, perceptível em discursos

e atitudes, como evidencia o trecho acima, uniu os camponeses, despoletando

manifestações de revolta contra a referida reforma, ao que o governo respondeu, de

forma repressiva, com epílogo trágico. Em Santo Antão, em agosto de 1981, houve

grande manifestação contra esta reforma agrária, sendo prontamente reprimida pelo

governo. Os líderes foram enquadrados na lei e julgados

“(...) por um Tribunal Militar (...) 19 indivíduos (foram) acusados de
tentativa de desestabilizar o Governo por meio da violência. Os réus,
cujo julgamento decorrerá na Ponta do Sol, em Santo Antão, palco de
incidentes anti-governamentais no passado mês de agosto, são
acusados de “tantativa de alteração da Constituição por violência”,
“incitação à rebelião” e outras ações visando desestabilizar o governo.
O Tribunal Militar que julgará os 19 acusados é constituído por um
juíz Presidente, 1º comandante Álvaro Dantas, Comissário Político

                                                          
68 Id.



131

Nacional das FARP, um Promotor da Justiça, (...) um juíz vogal,
capitão Amílcar Baptista, um defensor, capitão Osvaldo Azevedo...”
69.

A pretexto de implantar uma “forma superior de organização”70 na sociedade

cabo-verdiana, o P.A.I.G.C/P.A.I.C.V. tentou imprimir dinâmicas de profundas

transformações nos modos de ser, viver e estar no mundo dos cabo-verdianos. Em

relação a esse grupo populacional, de agricultores, para que ascendessem a tal estágio

superior de organização, o P.A.I.C.V. propunha realizar a tarefa da

 “consciencialização dos trabalhadores agrícolas e dos proprietários
pobres das verdadeiras causas da sua situação a fim de despertar neles
o interesse pelas transformações necessárias e para a necessidade de
evoluir para formas socialmente mais avançadas de organização e
exploração da terra”71.

As tensões acima sinalizadas têm a ver, essencialmente, com os problemas

gerados por profundas transformações estruturais: crescente desigualdade sócio-

econômica, particularmente entre o setor urbano e rural, aumento do fosso entre ricos e

pobres (conseqüências da acentuada diferenciação na distribuição dos rendimentos),

corrupção velada, subemprego e a consequente evasão de ex-agricultores e moradores

rurais para as cidades sem nenhum um plano de contenção do êxodo rural.

Aliado a essas questões estava o cerceamento das liberdades fundamentais com a

consagração do partido único como a única força política, impedindo a proliferação, na

sociedade cabo-verdiana, de espaços de debate dentro de um quadro legal que

assegurasse o exercício dos direitos de reunião, manifestação e de externalização

pública de opiniões críticas.

                                                          
69 In Voz Di Povo de 5 de mar. 1982, p. 2. Grifo nosso.
70 O grifo é nosso, mas a expressão é utilizada em documento político produzido pelo Órgão de
informação da CNCV do P.A.I.G.C. e o grifo se deve à interpretação que tal expressão pode sugerir: isso
pode significar que a sociedade cabo-verdiana se encontrava, na altura, num estágio de inferioridade. Tal
como nos dizeres da época colonial, denota-se nos discursos oficiais do imediato pós-independência,
tendências racionalizadores de grupos sociais, que consistem, essencialmente, na disconfiguração de
práticas, hábitos e costumes desses grupos étnico-culturais.
71 PAICV, op. cit., p. 21
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Impactos da conjuntura internacional nas políticas do PAICV

As dificuldades vivenciadas ao longo do seu percurso histórico, não obstaram

que, perto de uma década após a independência, Cabo Verde se transformasse em país

“independente” e promissor. As principais conquistas foram a escolaridade primária, a

saúde, uma política externa que lhe possibilitou granjear bastante prestígio no cenário

internacional e beneficiar-se de auxílios externos.

Nas subvenções externas residiram seus êxitos como seus principais problemas

de política econômica uma vez que seu planejamento estava centrado na ajuda

externa72, além da dependência excessiva de receitas da emigração. Essas duas fontes de

receita não constituem base sólida para a manutenção de um país, pois os projetos

governamentais dependiam, em demasia, de financiamentos de organismos estrangeiros,

que nunca financiam nenhum projeto desinteressadamente.

O apoio financeiro de países que compunham o bloco ocidental, entre eles os

EUA e países da CEE, Portugal incluído, proporcionou ao PAIGC/P.A.I.C.V, até

meados da década de 80, as bases para pôr em prática suas estratégias centradas no

radicalismo político.

A ajuda para criar infra-estruturas e investimentos produtivos na ótica ocidental,

foi relevante para a sustentação do regime. Se no discurso da época o PAIGC/PAICV

procurou estar equidistante de qualquer das vias de desenvolvimento, capitalista ou

socialista, apontando para o “Não-Alinhamento” como variante política, sua prática

desautoriza tal assertiva, evidenciando não passar de um conceito vazio de conteúdo

histórico. Sua estratégia visava dar sustentabilidade à urdidura de um Estado que

substituísse a máquina colonial portuguesa, no bojo da Guerra Fria, que impunha a

nações emergentes, como Cabo Verde, a adoção de estratégias que não causassem

crispações com nenhum dos pólos configuradores da tensa ordem internacional à época

vigente.

A união Partido/Estado, os grandes projetos, a distribuição desigual dos

investimentos e o abandono cada vez mais acentuado da agricultura, por um lado, e a

boa articulação com o mundo ocidental e a integração, logo após a independência, na

                                                          
72  70% do orçamento total do Estado e mais de 90% do orçamento destinado a investimentos provinham
da ajuda estrangeira. SECRETARIA DE ESTADO E COOPERAÇÃO, 1986/90. II PND. Problemas
fundamentais de Cabo Verde - contribuição para a elaboração do II PND. Praia: Secretaria de Estado da
Cooperação e Planeamento, Direção Geral do Planeamento, julho de 1985.
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Convenção de Lomé, no Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), no Fundo

Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial (BM), por outro, deixam a entender

que a nacionalização formal de importantes meios de produção e de troca constitui a

forma política clássica de construção do Estado.

Ao proclamar-se como a “única força dirigente da sociedade e do Estado”73, o

PAIGC não só agregou os movimentos sociais da conjuntura do pré-independência,

arredando das disputas pelo poder outras forças políticas (automaticamente

ilegalizadas), como criou condições para a edificação de um “Estado neo-patrimonial”

que, como argumentou Anjos, nada mais é que

 “a construção de um centro político com fraca penetração nos espaços
sociais periféricos, que importa de forma inflacionária fórmulas e
instituições estrangeiras, e onde a monopolização dos recursos
políticos por um grupo social implica a neutralização quase completa
de grupos rivais e que privilégios e funções estatais são utilizados
como recursos para a neutralização da concorrência política”74.

Importa destacar que a existência do artigo 4º da constituição da República de

Cabo Verde atribuiu ampla sustentação à assertiva de Anjos. As nuances da conjuntura

internacional foram impondo ao P.A.I.C.V a necessidade de algumas concessões, que se

traduziram em pequenas brechas a proprietários rurais e a setores mercantis, através de

maior liberalização do comércio.

O P.A.I.C.V não assumiu, de forma explícita, nenhuma das vias capitalista ou

socialista. Se o discurso deixa transparecer sintonias com a via socialista, na prática o

partido ficou a meio caminho entre as ambiguidades da polarização da guerra fria. Esta

postura, com suas contradições, configurou-se historicamente em meio à inexistência de

recursos que tornassem Cabo Verde mais interessante aos olhos dos grandes blocos

internacionais e possibilitassem-lhe maior margem de negociação nas relações

internacionais. O partido não tinha liberdade financeira para posicionar-se contra ou a

favor de qualquer uma das linhas configuradoras do instável panorama internacional,

posto que tal atitude poderia significar o rompimento com uma ou outra potência -

URSS ou EUA. Para a política desenvolvimentista posta em prática pelo

P.A.I.G.C./P.A.I.C.V. seria catastrófico, na medida em que os dois países,

paradoxalmente, davam sustentação ao regime perpetrado em Cabo Verde.
                                                          
73 REPÚBLICA DE CABO VERDE, ibid, p. 5



134

Se reportarmos ao período que antecede à explicitação dos movimentos de

independência, à formação desses movimentos e à luta por eles desencadeada,

entenderemos que, se não fossem as ações das potências75 que formaram, doutrinaram

muitos dos seus dirigentes76 e na ONU, apoiaram a descolonização e os legitimaram, a

inserção das nascentes nações africanas na dinâmica geo-política internacional teria que

enfrentar maiores obstáculos.

Todas as ex-colônias que, após a Segunda Guerra Mundial, emergiram para a

independência “jurídica” e “política” tiveram o apoio militar e diplomático de países,

partidos e movimentos de orientação marxista-leninista. Sem este apoio, acreditamos,

teria sido praticamente inviável a independência desses países em termos de tempo,

espaço, relações entre si e com outros blocos geográficos, culturais e políticos. Nesse

sentido, a tensa conjuntura internacioanal exigia a emergentes nações africanas, como

Cabo Verde, flexibilidade e diplomacia nas relações a estabelecer com as duas

superpotências. Conforme seus interesses e valores, a URSS ajudou na luta pela

libertação e os EUA na organização econômico-financeira do país.

A partir de meados da década de 80, o P.A.I.C.V começou a enfrentar problemas

para dar continuidade à sua manutenção no poder. O planejamento da dependência

internacional e a política econômica dela decorrente provocaram, na ausência de um

regime democrático, profundo desgaste do capital político que este partido desfrutava na

sociedade cabo-verdiana. Como a importação de bens de consumo e de capital fixo

representavam 80% do PIB, a partir de 1985, foi necessário incrementar exportações e,

sobretudo, exportações não agrícolas77.

Não por acaso, o II Plano de Desenvolvimento (1986/1990) baseou-se

inteiramente na ajuda estrangeira. Com a ajuda ocidental a diminuir de forma

considerável, a partir dos meados da década de 1980, tornou-se premente atrair

investimentos estrangeiros. O P.A.I.C.V, pressionado pelos fluxos da conjuntura

internacional e pelos percalços internos passou a admitir a possibilidade de incorporar

grupos economicamente influentes na sociedade cabo-verdiana; estes, afastados da

                                                                                                                                                                         
74 ANJOS, op. cit., p. 24.
75 A URSS e os países cujos governos tendiam mais para a linha marxista-leninista desenvolveram ações
mais consentâneas neste período em que estes movimentos ainda estavam na forja.
76 A URSS desempenhou um papel muito importante nesse aspecto, se calhar bem mais do que os EUA
que, por uma questão de estratégia, manteve-se um pouco mais comedido que a URSS, posto que
interessava-lhes manter uma relação amigável, particularmente, com Portugal, com receio de ver este país
aliar-se à URSS. Portugal, na altura, pela sua situação estratégica e detentora de possessões na África,
interessava às duas potências.
77 SECRETARIA DE ESTADO E COOPERAÇÃO, op. cit, p. 37.
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composição do aparato governamental por questões políticas, foram atraídos à nova

configuração do poder.

Nesse contexto, o Partido/Estado apresentou, em 1988, projeto de revisão

constitucional limitando o monopólio do Estado e liberalizando a economia. As leis do

investimento externo, do desenvolvimento industrial e dos entrepostos foram votadas

em 89, na perspectiva de enquadrar o mercado interno aos interesses de circuitos

comerciais ocidentais.

A aposta foi a “extroversão” da economia, estratégia que pressupunha uma

abertura do mercado cabo-verdiano aos investimentos estrangeiros, com a concessão de

algumas facilidades, nomeadamente a nível dos impostos. Tal caminho demandou a

formação de mão-de-obra qualificada nos moldes capitalista, tanto para atender

necessidades de investidores estrangeiros, quanto para, em situação de emigração, poder

competir no mercado de trabalho nos países capitalistas acolhedores de emigração.

A concretização deste projeto de extroversão devia passar, na perspectiva dos

dirigentes cabo-verdianos, por um conjunto de reformas: econômica, administrativa,

educacional. Para levar adiante tal política, o PAICV negligenciou setores preferenciais

de atividades das populações cabo-verdianas, como agricultura e pesca, acabando por

agravar o êxodo rural e hipertrofiar ainda mais os centros urbanos, particularmente a

cidade da Praia.

As críticas que o P.A.I.G.C, através do seu líder, desferira à administração

colonial em Cabo Verde, apontaram o sub-aproveitamento dos recursos que as ilhas

ofereciam como um dos grandes responsáveis para o agravamento da precária situação

sócio-econômica de seus habitantes. Pouco mais de duas décadas depois, o

PAIGC/PAICV, recorrendo aos mesmos argumentos78 outrora utilizados pelos

colonialistas portugueses, passou a desconsiderar as potencialidades do país,

direcionando sua política desenvolvimentista para áreas que grandes setores da

população não tinham vocações, nem tampouco recursos para fazer frente a possíveis

concorrentes.

Chama atenção a preocupação em integrar Cabo Verde aos circuitos

internacionais da economia que, no dizer de Alves da Rocha, deveria passar “por uma

procura dum modelo apropriado de industrialização”79. Deslocando para as

                                                          
78  Pobreza do solo, inexistência de minérios, aridez do país, entre outros.
79 ROCHA, Alves da. “As transformações econômicas ocorridas em Cabo Verde. Notas para um debate”.
In Revista Internacional de Estudos Africanos, nºs 8 e 9, Lisboa, 1988, p. 19-21.
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precariedades físicas e econômicas, questões de fundo moral e vontade política, prática

recorrente de políticas eurocentristas, endêmicas a pensamentos, tradições e modos de

viver africanos80, Alves da Rocha considerou que as infra-estruturas existentes em Cabo

Verde ainda não eram suficientes para projeto de semelhante envergadura, sendo

determinante para seu sucesso o alargamento e a melhoria das condições existentes. Na

perspectiva deste autor, não estavam criadas condições institucionais mínimas capazes

de transmitirem confiança aos investimentos privados. Tais argumentos, estribando-se

em Shohat e Stam, partem

“(...) do pressuposto de que a tecnologia, a técnica, as grandes
invenções, a  filosofia e a literatura são a tecnologia, a técnica, as
grandes invenções a filosofia e a literatura européias. O ‘melhor que
foi pensado e escrito’ é aquilo que foi pensado e escrito pelos
europeus (...) A história restringe-se à história européia, enquanto todo
o resto é reduzido àquilo que o historiador Hugh Trevor-Roper (em
1965!) chamou de ‘movimentos insignificantes de tribos bárbaras em
cantos pitorescos mas irrelevantes do globo’81”82

Esses pressupostos são, ainda hoje, reiterados por discursos e práticas de

políticos, estudiosos, ideólogos que se debruçam sobre relações Europa e o resto do

mundo. Recentemente, discursando no parlamento europeu, Durão Barroso (presidente

da Comissão Européia) convidou seus pares a mudarem o mundo a partir de padrões

eurocêntricos83. São essas práticas que vêm sendo seguidas por ideólogos,

desenvolmentistas e pensadores do Terceiro Mundo.

Daí que, para Alves da Rocha, o prestígio político que Cabo Verde granjeava a

nível externo e a tensa estabilidade social que se vivia no país (ainda que às custas de

grupos populares, de intelectuais e outras forças políticas, mantidos em silêncio),

tornaram-se irrelevantes, exigindo a aposta industrial em clara abertura da economia aos

capitais estrangeiros, em condições vantajosas. Alves da Rocha ainda apontou questões

que considerou elucidativas da precária situação econômica de Cabo Verde84.

                                                          
80 Cf. SHOHAT e STAM, op. cit., p. 19.
81 HUGH,Trevor-Roper. The Rise of Christian Europe. Nova York: Harcourt Brace Jovanovch, 1965, p.
9, apud, SHOHAT e STAM, op. cit.,, p. 20.
82 SHOHAT e STAM, ibid, p. 19-20. Grifos nossos.
83 BARROSO, Durão. Em entrevista à Rádio Televisão Portuguesa (RTP). Bruxelas, 28 de fev. 2007.
84 Para Rocha, um conjunto de fatores explicam a precária situação econômica: a) “a fraqueza da base
produtiva interna, não só pelos baixos valores do PIB ao custo dos fatores, como pela reduzida expressão
da capacitação da produção interna;
b) a  reduzida importância do setor primário e em particular da agricultura - contrariando o que é comum
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O apego a elementos como seca, inexistência de recursos naturais, etc, foi a

marca dominante dos discursos de dirigentes cabo-verdianos: qualquer projeto, mal

concebido por ser alheio às condições sócio-culturais, ao não concretizar-se, era

justificado pela ausência de recursos ou com referência a maus anos agrícolas.

A teoria dos climas, a esta altura muito desgastada, foi bastante usada para

explicar nossa tragédia: esta teoria sustentava que os povos que habitavam regiões de

clima temperado desenvolviam-se com mais rapidez e, deste modo, estariam

naturalmente predestinados a dominar os povos que viviam nas regiões quentes ou

tórridas. Durante séculos estas justificativas sustentaram a colonização dos povos

tropicais, ressurgindo, ainda que com várias adaptações, no século XX, para esconder a

corrupção, explicar a má administração que caracterizou e continua marcando um

número considerável de países da África, além de desviar as atenções para problemas

físicos ou técnicos, deixando na sombra a falta de vontade política de romper com estas

questões ou mesmo o desinteresse e descaso das elites nos poderes de países africanos,

sem perder de vista o colonialismo mental que atrofia modos de pensar e propor

caminhos alternativos em relação aos enquadramentos ocidentais85.

Do mesmo modo que estudos desenvolvidos em vários domínios das ciências

sociais e humanas (Arqueologia, Antropologia Física e Cultural, História, Linguística,

Geografia, Etnologia e Cronologia) e outros campos do saber (a Etnobotânica, a

Etnozoologia e a Paleobotânica) permitiram tirar o véu à existência de grandes

civilizações nos trópicos e até nos desertos, derrubando esta teoria, existem inúmeros

exemplos mostrando que não temos que estar sempre atrelados ao ocidente

industrializado e dependentes dos seus inventos tecnológicos, ou de suas máquinas mais

poderosas, para ter idéias que possam viabilizar a construção de relações justas entre

povos e nações africanas.

Por exemplo, foi no deserto que egípcios, povos africanos, criaram

esplendorosas civilizações. Descobertas arqueológicas em algumas regiões da África

(Djibuti, Quênia, Zimbabwe) permitem deduzir que as primeiras grandes civilizações

                                                                                                                                                                         
numa economia subdesenvolvida - só explicável pelas adversas condições climáticas responsáveis pela
situação de seca que ao longo do tempo deram corpo a significativas correntes emigratórias;
c)  a constituição de um setor industrial em circunstâncias adversas como as de Cabo Verde - ausência de
recursos e a escassez de mercado interno - defronta-se no período considerado, com extraordinárias
dificuldades, superadas, apenas em parte, pela posição do Estado, interessado em organizar, ainda que no
mínimo, uma estrutura industrial guarnecida, numa primeira fase, por unidades de produção integralmente
subscritas com capitais públicos” ROCHA, op. cit., p. 21.
85 ANTONNACI, Maria Antonieta. História e Cultura. Discussões desenvolvidas no Seminário Avançado
no curso de doutorado em História da PUC/SP, mar. a jun. de 2003.
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surgiram na África Negra86. Outro exemplo que desgasta argumentos da escassez de

recursos tecnológicos e naturais, muito utilizado pelos dirigentes cabo-verdianos, é o

caso do Dub, música da pequena Jamaica, país pobre e periférico, nos termos

ocidentais, que hoje exerce uma grande influência na produção musical mundial

“O dub foi a maneira que os produtores musicais  e os engenheiros de
som jamaicanos inventaram, desde meados dos anos 60, para fazer
música e pensar a música. As canções deixaram de ser encaradas de
maneira linear. Os sons passaram a ser montados não-linearmente,
antecipando a maneira de editar textos/barulhos/imagens (o cortar-e-
colar ou cut-and-paste) que se tornou dominante a partir da
personalização dos computadores (...) As técnicas do dub,
desenvolvidas por gênios (...) como King Tuby ou Lee ‘Scratch’
Perry, estão hoje na base da totalidade da produção musical de todo
mundo. Sem dub não haveria hip hop, tecno, drum’ n’ bass ou mesmo
o mais recente sucesso de Britney Spears ou Zeca Pagodinho. (...) Os
produtores jamaicanos  não tinham sintetizadores nem informações
sobre as pesquisas de ponta na música contemporânea (...) Os estúdios
de gravação de Kingston eram precários - e continuam não tendo
condições de competir com os estúdios do Primeiro Mundo”87.

Com parcos recursos e aquilo que aos olhos dos ocidentais é precário  e atrasado,

os jamaicanos, resistindo à submissão aos padrões ocidentais, com a desculpa de

estarem em desvantagem tecnológica em relação ao resto do mundo, construíram um

estilo de música que é referência universal. Isto só foi possível porque, contrariamente

ao que alguns países do Terceiro Mundo fazem, os jamaicanos souberam valorizar suas

matrizes culturais, seus corpos e habilidades na construção de performances e

instrumentos musicais referenciados à materialidade técnica e sensibilidade acústica,

algo que é freqüentemente menosprezado pelos idealizadores de projetos

desenvolvimentistas que, insistindo em abordagem eurocêntrica desta questão,

esquecem-se das condições materiais e culturais de regiões onde investem seus projetos,

bem como suas ramificações sociais e institucionais. Qualquer processo de

desenvolvimento é mais do que a mera existência de condições materiais – terras férteis,

infra-estruturas, solos ricos em recursos minerais, etc. Fundamentais são os patrimônios

imateriais, como valores, crenças, tradições, costumes.

                                                          
86 Para aferição da grandeza das civilizações erigidas no continente africano ver, entre outros, KI-
ZERBO, Joseph em “História da África Negra”, onde fervilham exemplos de realizações dos povos dessa
região, que contribuíram significativamente para a evolução da humanidade.
87 VIANA, Hermano. “Filosofia do Dub”. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 nov. 2003. Encarte Mais, p.
5, 6.
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Discursos fatalistas não eximem de responsabilidades os nossos governantes que

não escolheram políticas adequadas para nossas realidades; que quiseram industrializar,

de acordo com padrões eurocêntricos, um país com recursos naturais e infra-estruturas

materiais dimensionados para lógicas de vida alheias às noções de mercado, lucro,

acumulação, riqueza. Acima de tudo, que não souberam desenvolver as nossas reais

potencialidades quer a nível de pesca como no tocante à agricultura; que esqueceram

que deviam “buscar outra terra dentro da nossa própria terra”, como havia sugerido

Cabral, em críticas aos que buscavam na emigração a resolução para os problemas que

afetavam os cabo-verdianos.

País que sofre com persistentes estiagens, quando chove, perde quantidades

inestimáveis de água da chuva para o mar

“(...) para um ano médio - (ano de chuva regular) - a infiltração da
água das chuvas pode ser estimada em 185.106 m3. Apenas 15%  deste
quantitativo é recuperado (...) para ser utilizado como água potável ou
água de rega, o que corresponde a um caudal de 80.000 m3/dia”88.

Segundo estudos realizados nos anos 80, existe, no subsolo cabo-verdiano, uma

reserva de água que gira em torno de 150.000.000 de metros cúbicos89, ainda não

explorada; com um espaço marítimo que compreende uma zona econômica exclusiva de

aproximadamente 734.650 km290, cujos recursos haliêuticos oferecem uma enorme

potencialidade de exploração, Cabo Verde só consegue gerar 1% do produto nacional

bruto (PNB) pela pesca91 e, até hoje, não foram criadas condições para um melhor

aproveitamento destes recursos, que poderiam empregar milhares de cabo-verdianos.

As implicações políticas, sociais, culturais de propostas de natureza capitalista

(que tomam o ocidente como referência e, a partir do que Perroux chama de ações

pedagógicas suscetíveis de transmitir, a atores sociais do Sul, valores, técnicas,

ferramentas considerados como indispensáveis à promoção do desenvolvimento92),

podem ser catastróficas para condições históricas de outros povos e culturas.

                                                          
88 Cf. SILVA, Rui. “Generalidades sobre o regime hidrológico em Cabo Verde”. In Voz Di Povo. Praia,
ano XII, nº  714, 1988, p.6. Grifo nosso.
89 Ciclo de debates sobre o 05 de julho, 05 a 07 jul./04 na PUC/SP. São Paulo. Anais, 2004
90 Cf. BRITO, D. S. “Meio ambiente e nós”. In Voz Di Povo, ano XII, nº 728, 1988, p. 3.
91 BRITO, op. cit, p. 3.
92 PERROUX, apud, MURTEIRA, Mário. “Teorias e Ideologias do Desenvolvimento”. In Revista
Internacional de Estudos Africanos nos. 12 - 13. Lisboa, 1990, p, 234.
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É como se desenvolver só fosse possível nos moldes ocidentais capitalistas. Seus

pressupostos de desenvolvimento, de diversas maneiras, tendem a ignorar as

experiências, as práticas culturais, as tensões históricas que dão corpo a aparatos sociais,

pretendendo que estes se transformem em todos homogêneos.

Daí posicionamentos como os de Alves da Rocha, fundamentados nos ideais

capitalistas, caracterizando de atrasados, precários e obsoletos os modos de viver,

técnicas e meios de produção de grupos cujos hábitos culturais estão alheios a estes

padrões de referência. A opção por modelos de desenvolvimento que não considerem as

condições materiais e sensíveis das regiões e dos habitantes onde se quer implantá-los,

mais que redundar em fracassos, tem causado danos irreparáveis. Não por acaso, de há

uns anos a esta parte, não se ouve falar de outra coisa que não seja o desenvolvimento

sustentado, que nada mais é do que a construção duma economia não desagregadora das

condições da vida93.

Se em termos da dinâmica econômica global o PAICV viu-se obrigado a

reformular posicionamentos, no campo político o cenário não foi muito diferente. O

recrudescimento de tensões sociais aliado às reconfigurações da nova ordem

internacional, impôs às elites governamentais cabo-verdianas, por uma questão de

sobrevivência, mudanças de estratégias. Tanto a conjuntura interna (grandes ondas de

descontentamento tomavam conta da alma dos cabo-verdianos que, esporadicamente,

davam vazão a esses sentimentos), como a externa, se lhes tornara adversa, na medida

em que a própria URSS, uma das âncoras do regime de partido único em Cabo Verde, já

vinha apresentando sinais de debilidade, indiciando o que estava por vir para os países

que seguiam as orientações político-ideológicas do marxismo-leninismo.

Com uma economia estagnada e em regressão em certos setores, uma estrutura

de exportações nada consentânea com o seu status quo a nível global, com muitas

semelhanças à situações de países do Terceiro Mundo (com estruturas assentes na

exportação de matérias primas e produtos semi-acabados) e índices de produtividade

muito aquém da demanda, a URSS já não conseguia acompanhar a dinâmica mundial.

Em conjugação com esses processos estavam os sucessivos fracassos de políticas como

a armamentista, assente num pesado arsenal de guerra, altamente sofisticado e com um

peso enorme para o erário público, em detrimento do nível de vida dos cidadãos que

sobreviviam dividindo a pobreza e a falta de recursos.

                                                          
93 LISBOA, op. cit, 235.
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Perante este quadro, à URSS  só restou uma alternativa, a PERESTROIKA94, que

surgiu como um balão de oxigênio para recuperar um regime e um povo amordaçado,

ao longo de décadas, sob o pretexto de que o capitalismo seria o responsável por todos

os males da humanidade.

Com a PERESTROIKA, a URSS assumiu o seu desenvolvimento

descompassado, reconheceu a tirania perpetuada ao longo de várias décadas, libertando

seus presos políticos e dissidentes e, instituindo um mínimo de liberdade, declarou o

GLASNOST95, abrindo novas perspectivas para os países do leste, iniciando

conversações com o ocidente para o desarmamento. Essa efervescência na URSS

causou abalos profundos na estrutura do bloco leste: em 1989 o muro de Berlim veio a

abaixo, motivado pelos reflexos da “Perestroika” e “Glasnost” que extravasaram os

limites da União Soviética para motivar debates nas chamadas “democracias” populares

nos países do bloco comunista. Acompanhamos, na época, a substituição das lideranças

comunistas na extinta Checoslováquia, Polônia, Hungria e na Jugoslávia, em meio a

grandes convulsões com requintes de violências e genocídios.

A falta de liberdade no regime comunista, que não aceitava outros partidos,

sufocou de tal modo as populações que, não obstante toda a propaganda massiva,

permanente e diversificada, ao longo de décadas (abafando a criatividade, no que ela

tem de mais produtivo e progressivo, quer na URSS quer noutros países da mesma

orientação político-ideológica), mal foram acenadas possibilidades de escolha, essas

populações deram vazão a seus sentimentos, expurgando de seus países as marcas desse

regime.

Com o desintegrar do bloco leste, as elites governamentais em Cabo Verde

deram início ao processo de revisão constitucional, pois a conjuntura internacional

tornara-se-lhes desfavorável, deixando-as em situação de isolamento cada vez maior

“(...) Havia forças internas divergentes, uns para abertura mais rápida,
outros para não abertura, sobretudo no momento em que se considera
que a democracia pluripartidária era um fato das burguesias europeias,
que, para mais, o que convinha era a dita democracia nacional

                                                          
94 Reestruturação, em russo. Com as reformulações propostas, na altura, visaram implementar uma
dinâmica de reformas capazes de liberar a máquina soviética de todos os entraves – controle rígido do
plano, falta de iniciativa dos gestores, excesso de trabalhadores, desperdício de recursos, etc, - e afiná-la
para responder ao grande desafio de competir com as grandes economias do ocidente.
95 Termo russo, traduzido geralmente como “transparência”, mas cuja raíz, em russo antigo, quer dizer
“grito livre”. Para mais detalhes sobre o assunto ver, GODOY, Ivan.. “Glasnost e Perestroika: a era de
Gorbatchov”. São Paulo: Ed. Alfa-Omega, 1988.
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revolucionária, com partido único. É evidente que essa facção é que
conseguiu levar a melhor para evitar mudanças mais fortes.
Houve mudanças sim dentro do partido, o sistema das eleições, por
exemplo. Lembro que em 75, a primeira eleição foi feita sobre lista
única, uma lista só, do partido. Em 85 já não foi aceite, foi mais longe,
houve pessoas que foram recusadas pelas populações, pelos
organismos de base e outras pessoas apontadas. Teve que haver essa
abertura (...). Portanto, acho que essas contradições de forças, porque
havia, seguramente, gente interessada em que a situação se
mantivesse, que impediam a mudança e ela acabou por acontecer com
o esgotamento da paciência tanto do interior, porque as pessoas, por
exemplo, do MPD que conduziram pois essa abertura eram todas, na
maior parte pelo menos, militantes e responsáveis do PAICV (...).
Houve ruptura sim, mas já também com o apoio do partido no poder
que tem que se reconhecer isso que aceitaram, de qualquer modo,
levar a abertura, porque só assim foi possível introduzir as primeiras
mudanças na constituição em 90, que proporcionou, precisamente, as
mudanças, que houvessem partidos que aparecessem para poderem
participar”96.

Impunha-se imprimir nova dinâmica ao regime, que, aliás, transparece num reequilibro

de forças, a nível partidário. Dentro desse processo reformista, o P.A.I.C.V. realizou o

seu III Congresso, em 1988, subordinado ao lema: “NUM MUNDO EM

TRANSFORMAÇÃO, UM PARTIDO PARA O FUTURO”, lema que, nos dizeres do

partido, traduzia

“(...) a dinâmica do mundo (...), em que as mudanças se vêm operando
a um ritmo crescente, impondo ao Partido a estruturação, a capacidade
política, o realismo, a eficácia, a sensibilidade e a agilidade
susceptíveis de o colocar na vanguarda das mudanças, de forma a
acompanhar a dinâmica do presente em direção ao futuro”97.

Foram introduzidas algumas alterações no texto constitucional de Cabo Verde –

não muito substanciais. A esse respeito, um alto dirigente da ala moderada do partido,

anos após a realização do IIIº Congresso, manifestou-se algo decepcionado com

algumas resoluções saídas desse congresso. Segundo ele,

“(...) para muitos, militantes e não militantes, os resultados do IIIº
Congresso, na esfera política, ficaram aquém da sugestão do lema:
‘Num Mundo em Transformação, um Partido para o Futuro’. (...) a
questão política mais importante, a questão da necessidade da

                                                          
96 INGUIZANY, ibid.
97 Trecho de doc. político publicado no Jornal Voz Di Povo de 26 de jun., 1988.
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existência de uma sociedade civil livremente organizada, foi resolvida
por uma votação que cortou o debate a meio”98.

Esperava-se que as alterações visassem a reforma do sistema político, mas não

passou de expectativa. A figura do multipardarismo (que dentro do próprio partido já

encontrava ressonâncias significativas) não mereceu muita ênfase. Tudo o que foi

alcançado, nesse sentido, foi uma solução intermédia, que passou por algumas restrições

no sentido de limitar a ação do partido na vida política do país, abrindo brechas para

interversões através de grupos sociais.

A revisão constitucional só ganhou alguma profundidade no quesito economia,

em que o sistema foi flexibilizado, esvaziando o papel centralizador do Estado,

permitindo a participação de iniciativa privada, quer nacional quer estrangeira, em

tentativas de adequar a economia cabo-verdiana aos padrões ocidentais.

No nível social, as alterações introduzidas no texto constitucional foram bem

mais substanciais do que as que ocorreram no setor político: foi alterado o princípio da

indiscriminada gratuidade do ensino oficial; foram fixados incentivos ao surgimento do

ensino privado; foram criados mecanismos que incentivaram a prática da medicina

privada, não obstante ter que respeitar regras de exclusividade99.

Essas alterações não se revelaram suficientemente satisfatórias para acalmar os

contestatários do regime; várias foram as reações negativas às alterações introduzidas na

constituição:

“A recente ‘revisão constitucional’ feito a toque de caixa e com vista a
não perder grandes oportunidades financeiras, era, pelo menos por ora,
o que o povo de Cabo Verde não esperava” (...) Na realidade, o que se
fez não é uma verdadeira revisão da Constituição. (...) Esperava-se
que o Congresso criasse condições para uma reflexão sobre este
assunto tão fundamental para a vida dum povo e para uma verdadeira
revisão constitucional. (...) Mas não se faça à pressa, como se fez
recentemente em favor do capital estrangeiro”100.

A revisão constitucional surgiu como tábua de salvação para o regime que, a

pretexto de extirpar da sociedade cabo-verdiana as marcas do colonialismo, enquadrou e

impediu a proliferação de movimentos sociais com outras perspectivas de mundo. Esta
                                                          
98 Artigo publicado no Jornal Tribuna, mar., 1990. Grifo nosso.
99 Para detalhes mais aprofundados sobre essa questão, cf. dados publicados nos vários jornais  da época,
particularmente, o jornal Voz Di Povo”, sob tutela do Estado e os anais do congresso disponíveis nos
arquivos do partido e nos arquivos nacionais.
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revisão, como todas as reformas levadas a cabo neste período, tributária das pressões

interna e internacional significou, por exemplo, a abertura aos capitais estrangeiros, em

condições vantajosas, em virtude de pressões dos países do ocidente que ameaçaram

com a diminuição de ajudas para o desenvolvimento, caso fosse mantida a situação

política.

O contexto tornou-se amplamente favorável ao surgimento de novos partidos,

pois, além dos processos já enunciados,  foi revogado, a 23 de setembro de 1990, o

artigo 4º101. Este artigo, que legitimava o P.A.I.C.V como a única força política dirigente

da sociedade e do Estado, criou condições de negação das liberdades, de controlo da

mídia, de associação do Estado e dos empresários, em que o poder do Partido/Estado foi

determinante em última instância. Esse estado de coisas foi amparado e justificado,

socialmente, pelo receio da desordem e por alegada imaturidade política da população,

segundo o partido no poder que, mais uma vez eximia-se de responsabilidade pela

difícil situação vivido, empurrando os ónus para a “infantilidade” política da população.

Esse último argumento, de certo modo, reforça as nossas suspeitas de que a

velha ordem estava sendo posta em prática, ainda que por outros moldes. Ele arrasta-nos

para o período colonial, quando os portugueses justificavam aquela ordem com a

suposta incapacidade dos povos africanos de explorarem adequadamente as riquezas

naturais e de se auto-governarem, precisando de quem os tutelassem e abrissem

caminhos seguros, enfim, ensinassem-lhes a explorar os recursos naturais disponíveis.

Foi deste modo que os portugueses tentaram pôr em prática, e conseguiram esse intento

por quase três décadas, a organicidade de uma alargada nação portuguesa – perversa

formulação teórica, que coisificava o indivíduo, humilhava-o, transformando-o num ser

menor, social e politicamente, apto apenas para receber ordens.

Com as transformações referenciadas, o Movimento para Democracia (MPD)

ganhou legitimidade como partido político e passou para enfrentamentos explícitos ao

regime perpetuado ao longo de quinze anos pelo P.A.I.C.V. O MPD, no entanto, não foi

o único grupo de oposição. Dois grupos, pelo menos, encontravam-se na

clandestinidade: a UPICV que, no entanto, não teve uma atuação efetiva no processo de
                                                                                                                                                                         
100 QUE REVISÃO CONSTITUCIONAL? In Jornal Terra Nova, Mindelo, 1989, p. 3.
101 “1. Na República de Cabo Verde, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde
(P.A.I.G.C.) é a força política dirigente da sociedade e do Estado.
2. No desempenho da sua missão histórica, o P.A.I.G.C. exerce o seu papel dirigente na base da presente
constituição, cabendo-lhe designadamente:
a) estabelecer as bases gerais do programa político, econômico, social, cultural, de defesa e segurança a
realizar pelo Estado; Definir as etapas da Reconstrução Nacional e estabelecer as vias da sua realização”.
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abertura política e a União Cabo-verdiana Independente para a Democracia (UCID),

outro grupo de oposição, também de atuação pouco significativa, mas que, entretanto,

não deixou de interferir nas discussões que pautaram esse momento de transição para a

implementação de um regime pluripartidário em Cabo Verde.

Devido ao isolamento a que estes dois grupos, UCID e UPICV, foram relegados,

na altura das eleições foi o MPD que ganhou maior protagonismo no processo. Este

partido contou com o apoio de todas as camadas da população e, sobretudo, com a

valiosa colaboração da Igreja Católica, com quem o P.A.I.C.V vinha mantendo

acirradas disputas desde os finais da década de 70. Esse desentendimento agudizou-se

na seqüência da legalização do aborto, a que a Igreja opusera-se veementemente.

Em meio a esse turbilhão de descontentamentos, onde o P.A.I.C.V. tentou

implementar um conjunto de reformas, dentre elas a reforma educacional que,

entretanto, só ganhou base de sustentação legal a partir de 1990, com a implementação

da Lei de Base do Sistema Educativo. Os acontecimentos dos inícios da década de 80

precipitaram a referida reforma que, às pressas, foi projetada e que poderia funcionar,

tal como outras reformas projetadas – administrativa, econômica, etc -,  como meio para

controlar o abalo que o regime vinha sofrendo com as nuances da conjuntura  externa.

Esta análise da conjuntura sócio-política cabo-verdiana no período 1975/91, que

nos propusemos pontuar em termos gerais, aponta para um conjunto de transformações

que resultaram na queda de um regime monopartidário e na edificação de um incipiente

regime pluralista, cujos desdobramentos fogem ao âmbito de análise desse trabalho.

                                                                                                                                                                         
Cf. “Artº 4º da Constituição da República de Cabo Verde”, 1980.
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PARTE II – TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS EM CABO VERDE
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Capítulo 1

Percalços do ensino colonial em Cabo Verde

“(...) Destruíram e construíram”1.

Shake Hamidou Kane

Nos séculos anteriores à independência de Cabo Verde, a administração

econômica e social foi realizada tendo em conta objetivos, interesses e conveniências do

império colonial português, dentro das disputas que então verificaram-se a nível

internacional. Atendendo a suas necessidades, os portugueses transformaram as ilhas do

Arquipélago de Cabo Verde em ponto referencial para o tráfico de escravos organizado

entre a costa Ocidental da África e a Península Ibérica, numa primeira fase, e,

posteriormente, do século XVI em diante, entre a América Central e o Brasil.

Desta permanência portuguesa em Cabo Verde vêm à tona momentos e

circunstâncias que marcaram o caminho percorrido pelo ensino e escolarização em

Cabo Verde. Num primeiro momento marcante, do século XVI às primeiras décadas do

XIX, chegaram ao arquipélago os primeiros sacerdotes católicos com a finalidade de

catequizar os indígenas.

“(...) Começou-se a compreender, no Continente Negro, que o
verdadeiro poder dos outros residia não apenas nos canhões da
primeira manhã, mas no que vinha após os canhões. Assim, e por
detrás das canhoneiras, o olhar clarividente da Realíssima dos diallobé
vislumbrava a escola moderna. A escola moderna compartilhava ao
mesmo tempo da natureza do canhão e da força de atração do imã. Do
canhão ela tem a eficácia de uma arma de combate. Mais do que
canhão, a escola moderna pereniza a conquista. O canhão domina os
corpos, a escola magnetiza as almas. Onde o canhão deixou cinzas e
morte e antes que, mofo tenaz, o homem tenha erguido algo de entre
as ruínas, a escola moderna instala a sua paz. A manhã da ressurreição
será uma manhã de bênção para a pacificadora da escola. Da força de
atração do imã, a escola possui o esplendor. Ela se relaciona com uma
nova ordem, como um núcleo magnético se relaciona com o campo. A
transformação que ocorre na vida dos homens no interior dessa nova
ordem é semelhante à transformação que ocorre em leis físicas no
âmbito do campo magnético. Pode-se ver os homens serem dispostos,

                                                          
1 KANE, op. cit., p. 44.
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subjugados, em linhas de força invisíveis e imperiosas. A desordem se
organiza, a revolta se aclama, as manhãs de ressentimento fazem ecoar
cantos de uma ação de graças universal”2.

A “escola moderna”, sob o tenaz controlo da Igreja Católica, chegou à África

portuguesa escondida nas abas da fé e da religião, a pretexto de ajudar os “fracos” e

oprimidos para tirá-los do obscurantismo. Em Cabo Verde (assim como em outras

possessões portuguesas da África e da Ásia que estavam subordinadas, em termos

eclesiásticos, ao Padroado3 outorgado pelos papas aos reis de Portugal), o trabalho

catequizador da escola não se afastou desses propósitos. Os reis, desempenhando o

papel de administradores perpétuos da Ordem de Cristo, deveriam zelar pela

evangelização dos povos e pela organização e manutenção das igrejas nos territórios

ocupados.

Desde os primeiros tempos após a descoberta das ilhas, em meados do séc. XV,

algumas tentativas de estruturar e sistematizar o ensino partiram de instituições

religiosas. Por vezes, através das obras missionárias; outras vezes, pela ação de

sociedades religiosas4. Estas, segundo Azevedo, agiram como elementos fundamentais

das transformações que se operaram nas comunidades africanas5.

As ações missionárias também não destoaram deste diapasão, desempenhando

um papel de relevo na evangelização e desconfiguração de práticas culturais das

populações “indígenas”. No campo do ensino, onde contribuiram significativamente

para o desenraizamento cultural de populações, as ações das missões ficaram marcadas

                                                          
2 KANE, ibid, p. 45.
3 O Padroado, no tangente às terras descobertas por Portugal, traduzia-se num conjunto de documentos
pontifícios. Num deles, o de janeiro de 1455, o papa Nicolau V, com a bula Romanus Pontifex, outorgou
ao rei de Portugal, o infante D. Henrique, o direito de enviar missionários e de erigir igrejas, mosteiros e
outros lugares pios, nos novos territórios descobertos. Num outro documento, de março de 1456, Calisto
III, com a bula Inter Coetera, ratificou os preceitos do seu antecessor e concedeu a jurisdição espiritual à
Ordem de Cristo, de que o Infante D. Henrique era o grão-mestre. Em 1551, o papa Júlio III, com a Bula
Praeclara charissimi incorporou na coroa portuguesa os mestrados das três ordens militares, suprimindo
a jurisdição do prior mor de Tomar que transferiu para o rei. Ficava assim definido o quadro jurídico em
que os reis de Portugal agiam, percebendo-se, deste modo, a constante invocação do título de governador
e administrador perpétuo da Ordem de Cristo, na documentação real referente às missões. Cf. LEITE, A.
“Teriam os reis de Portugal uma verdadeira jurisdição eclesiástica?” In Didaskália, 1985, p.p. 31-36, 180-
185.
4 Os dados recolhidos sobre a Igreja em Cabo Verde, ainda que diminutos, permitem-nos supor que terão
sido mais ou menos três dessas sociedades a operarem nas ilhas: Os Espiritanos, Capuchinhos e
Salesianos
5 AZEVEDO, Ávila de. “Relance sobre a educação em África (Fundamentos e perspectivas)”. Lisboa:
Junta de Investigação do Ultramar, Centro de Estudos Políticos e Sociais, Estudos de Ciências Políticas e
Sociais nº 69, 1963, p. 95.
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pela preocupação em levar às populações “indígenas” os mandamentos bíblicos. Esse

ensino processava-se em três fases distintas:

“(...) uma fase querimática, fase catequética, fase didascálica. O
ensino querimático teria como função fundamental a primeira
aproximação aos pagãos. O missionário apresentar-se-ia, não como
mestre, mas como anunciador, como arauto. Mas diferentemente
deste, anunciaria a Boa Nova – o Evangelho -, não como quem
cumpre apenas um dever, mas como quem sente o supremo interesse
dos evangelizados em aceitá-la. A proclamação seria, portanto,
realizada com todo entusiasmo e com toda gama de aliciamento
possível, a fim de solicitar a adesão dos ouvintes (...) É necessário
vincar-se este sentido de urgência ou de premência. As missões
portuguesas foram verdadeiramente expansivas, enquanto por trás
delas se situava a Nação inteira, e não apenas o clero, regular ou
secular. Os militares, os comerciantes, os simples particulares, todos
sentiam bem viva esta necessidade de missionação (...) Este primeiro
ensino deve distinguir-se, necessariamente, dos outros. Dirige-se aos
gentios, essencialmente a pessoas que não estão de posse de fé. A
catequese, por sua vez, visa já aqueles que se inscrevem nos
catecumenatos, abalados pela força dos argumentos apresentados pelo
ensino querimático (...) A didascálica, finalmente, é a coroação deste
ciclo didático (...)”6.

A educação, inserida no contexto de políticas predatórias7 postas em prática ao

longo de todo o período colonial, recebeu uma atenção marginal, sendo insignificantes,

particularmente do século XVI aos inícios do XX, ações desenvolvidas no sentido de

organizar um sistema de ensino. Entre o século XVI e meados do XIX, o papel da

educação esteve limitado apenas à cristianização e ao ensinamento de alguns

rudimentos da língua portuguesa aos escravos, para que se entendessem com os futuros

donos.

Ela serviu, assim, simultaneamente, de instrumento de diferenciação e

reconversão, de dominação e disconfiguração de grupos étnico-culturais. Diferenciação

e reconversão na medida em que o convencimento dos gentios, da sua suposta

inferioridade, poderia permitir-lhes maior adesão à doutrina cristã e um melhor

                                                          
6 REGO, A da Silva. “Lições de Missionologia”. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, Centro de
Estudos Políticos e Sociais, Estudos de Ciências Políticas e Sociais, nº 56, 1961, p. 237-238. O itálico é
nosso. Por aí se percebe o envolvimento da Igreja no projeto colonial português.
7 Para se ter a verdadeira dimensão da devastação levada a cabo pelos portugueses nas Áfricas por onde
passaram, ver entre outros: Frei Bartolomé de Las Casas: “brevíssima relação da destruição de África”.
Editado por Isacio Perez Fernandez, trad. de Júlio Henriques. Lisboa: Antígona, 1996.
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enquadramento na nova ordem que a Igreja ajudou a estabelecer nos territórios

descobertos por Portugal.

Os primeiros estabelecimentos de ensino surgiram no século XVI com a criação

dos primeiros conventos (provavelmente na 2ª metade do século porque o Bispado foi

criado no reinado de D. João III em 1533, e estes foram criados pouco depois8)

destinados a formar párocos, dando preferência à ordenação dos naturais de Cabo

Verde. Deste modo, a partir deste período, começaram a surgir os primeiros espaços

reservados ao ensino, todos eles de cariz religioso. O primeiro deles, supomos, tendo

por base a documentação de que dispomos, terá surgido em 1535, por Alvará de 12 de

março, dois anos após a criação da Diocese pela Bula “Pro excellenti praeminentia”9 de

1533. Nessa escola deviam ensinar o latim e a moral. Entretanto, por tratar-se de um

externato e, portanto, insuficiente para responder à demanda, em 1570 foi decretada a

construção do Seminário Diocesano que, por dificuldades de várias ordens – entre elas

destacando as de carácter financeiro -, funcionou por escassas duas décadas e meia.

Num segundo momento, em pleno séc. XIX, novas atenções foram dadas às

possessões africanas. Correspondeu ao período em que recrudesceu o interesse das

outras potências europeias sobre os territórios portugueses na África, período em que

ficou interditado o tráfico atlântico de escravos e, posteriormente, o fim da escravatura,

impondo aos portugueses a reconfiguração da economia cabo-verdiana. Com base no

sistema de parceria, parte dos proprietários de terra organizaram uma agricultura de

exportação. Simultaneamente, as ilhas tornaram-se, ao longo de várias décadas, um

ponto importante à navegação atlântica. A localização geográfica e a existência de bons

portos naturais podem explicar, em parte, o papel desempenhado pelas ilhas na

interligação entre atlânticos (norte/sul), nesse período, e explicam ainda as origens de

tantos e diversificados rítmos e danças, facilmente trazidos e levados por marinheiros e

africanos, tributários de performáticas tradições orais. No ir e vir de navios e

marinheiros, o nomadismo e a movência entre letra/voz/imagem, configuraram outras

formas de socialização e práticas culturais que, inconscientemente, refaziam laços e

tradições identitárias entre escravizados, marinheiros nos navios e portos de Cabo Verde

em seus múltiplos e diversificados intercâmbios com a costa de África Ocidental, do

Brasil e do grande caldeirão cultural do Caribe10.

                                                          
8 BARCELLOS, op. cit., p.11.
9 BULLARIUM PATRONATUS PORTUGALLIAE REGUM. In Ecclesiis Africae, Asiae atque Oceaniae,
tomus I, Olisipone, 1868, p. 141.
10 Cf. ANOTNNACI, op. cit.
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No tangente à educação, foram encetados esforços para edificar “um ensino

adaptado ao seu progresso, à sua estabilidade social, obedecendo às características e

padrões do ensino na Metrópole”11. Para melhor compreender este período, há que

assinalar que nos finais do século XVIII teve início, em Portugal, o ensino “gratuito e

oficial”. O império português era, entre os regimes colonialistas europeus, o mais

atrasado. Em 1750, Portugal encontrava-se mergulhado numa precária situação

econômica, com uma máquina administrativa muito obsoleta, totalmente inoperante

para atender às demandas tanto da metrópole como do Ultramar. Assim, não era de se

esperar da Metrópole grandes realizações, excepcionalmente no campo educacional.

A situação começou a alterar-se quando D. José subiu ao trono e implementou

profundas alterações no aparelho estatal. Entre as alterações promovidas esteve a

constituição de um Gabinete integrado por três secretários de Estado: Negócios do

Reino, Negócios do Ultramar e Marinha e Negócios Estrangeiros e Guerra. Na pasta de

Negócios Estrangeiros e Guerra, notabilizou-se o Marques de Pombal que, com as

providências tomadas, bateu de frente nas pretensões dos jesuítas, cujos interesses

solidamente implantados foram atingidos12.

Esse amálgama de reformulações repercutiu no Ultramar, em todos os setores.

Entretanto, em Cabo Verde, só no século XIX começaram a ser sentidos os seus efeitos,

quando o governo português resolveu dedicar um pouco mais de atenção à

escolarização, mas ainda assim, muito seletiva e intimamente ligada à Igreja.

A primeira escola primária a funcionar na Praia, e de forma deficitária, foi

fundada em 1817, tendo sido elevada à categoria de escola principal em agosto de 1845.

“Divide-se o ensino em dois graus: o primeiro grau - 1ª e 2ª classes -, nas escolas

designadas como elementares, e o segundo nas escolas que tomarão o nome de

principais”13. Foi um autêntico fracasso, pois em cinco anos, entre 1884 e 1889, nenhum

aluno completou o curso, em clara evidência do desencontro ou descompasso entre

culturas europeias em projeção e ancestrais culturas africanas.

Na seqüência da Reforma da Instrução Pública em Portugal, entre os anos de

1830 e 1835, foi reorganizado, ao abrigo do Decreto de 14 de agosto de 1845, o ensino

                                                          
11 AZEVEDO, Ávila de. “Política de Ensino em África”. In Revista de Estudos de Ciências Políticas e
Sociais, nº 13, Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1958, 123.
12 Os desdobramentos das reformulações levadas a cabo por Pombal nesse período estão presente, de
forma clara e objetiva, em Rómulo de Carvalho, “História do Ensino em Portugal: desde a fundação da
nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano”. 3ª ed. Lisboa: Serviços de Educação e Bolsa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
13 AZEVEDO op. cit., p. 124.



152

primário nas Províncias do Ultramar. Este Decreto introduziu as bases para a edificação

da escola pública nas possessões africanas, estabelecendo os princípios orientadores da

instrução primária.

Contudo, a escola só começou a funcionar nas ilhas, de forma efetiva, em

outubro de 1848. Anos mais tarde, 1860, a portaria circular nº 313-A, de 15 de

dezembro, em conformidade com o supracitado decreto, mandou criar, na cidade da

Praia, o Liceu Nacional de Cabo Verde, onde era ensinado: Latim, Filosofia Racional e

Moral, Teologia, Francês, Inglês, Desenho, Matemática. Este Liceu teve vida efêmera

posto que os professores, alegando falta de pagamento dos seus honorários,

desapontados, pediram demissão, ficando o referido estabelecimento de ensino reduzido

a salas de instrução primária, Teologia e Desenho, até extinguir-se totalmente.

O primeiro estabelecimento de ensino secundário, de carácter religioso e laico14,

foi o Seminário de São Nicolau, criado em 1866, que passou a Seminário-Liceu em

1892, pelo Decreto de 3 de setembro, mantendo-se, ao longo de cinco décadas, como o

único estabelecimento de ensino secundário desta colônia, “onde se formam os

funcionários da administração colonial local e das outras colônias”15.

A grade curricular deste seminário era equiparada a dos liceus em Portugal.

Dividido em dois ciclos, Estudos Preparatórios e Estudos Eclesiásticos, o Seminário

dava maior ênfase à formação de sacerdotes, sem, contudo, deixar de formar pessoas

(cuja frequência aos cursos era assegurada mediante o pagamento de uma propina no

valor de dezoito reis) para desempenhar cargos públicos. Os candidatos a sacerdote só

pagavam a metade desse montante.

Nos Estudos Preparatórios, os alunos cursavam as seguintes disciplinas:

Literatura Clássica, estudo das Línguas, Filosofia Racional, Direito, Economia Política,

Moral, Princípios de Direito Natural, Retórica, Geografia, Cronologia e História,

Ciências Físico-Químicas e Matemática. Nos Estudos Eclesiásticos, com a duração de

três anos, os alunos cursavam: História Sagrada, História Eclesiástica, Teologia

Sacramental, Teologia Dogmática, Direito Canônico, Direito Eclesiástico, Português,

Música e Canto Eclesiástico.

É inquestionável o contributo dado por este Seminário para a formação de uma

consciência religiosa cristã em Cabo Verde “(...) O Cristianismo ganhou em

                                                          
14 Sua laicização era muito limitada, uma vez que a formação supostamente laica, era demasiadamente
condicionada pela formação eclesiástica
15 LESOURD, M. «État et Société aux ils du Cap-Vert». Paris: Karthala, 1995, p. 50.
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profundidade: os sacerdotes começaram a nascer no próprio meio e assim a religião foi

influenciando a própria cultura e (...) foi penetrando a alma do povo (...)”16.  Porém, não

deixa de ser verdade que desta instituição sairam intelectuais cabo-verdianos17 que, mais

tarde, contribuiram significativamente para a construção de uma identidade nacional

cabo-verdiana, base de sustentação para a emergência de Cabo Verde como país

independente.

À entrada para a última década do século XIX, havia  em Cabo Verde perto de

meia centena de escolas primárias freqüentadas por cerca de 400 alunos e, no fim do

século (1898), 73 escolas com mais de três mil alunos18. Não obstante o aumento dos

efetivos, os resultados obtidos deixaram muito a desejar, atribuindo-se esse prejuízo à

carência de professores qualificados, à irregularidade de frequência dos alunos, a

dificuldades no acesso às escolas devido o afastamento das povoações dos centros

escolares e à inexistência de serviços de inspeção.

Nas primeiras décadas do século XX, Cabo Verde entrou novamente em

declínio. Aos poucos o país foi perdendo sua importância como apoio à navegação.

Simultaneamente, a agricultura começou a ressentir-se de forma acentuada da excessiva

utilização dos solos e das conseqüências do desaparecimento da grande parte da

vegetação natural, agravadas por repetidas secas, sequelas da devastação florestal no

continente africano e nas ilhas.

A agricultura de subsistência tornou-se cada vez mais insuficiente, enquanto que

a agricultura de exportação manteve-se a um nível muito baixo. Uma proporção cada

vez maior da população, cujo crescimento demográfico tinha sido até então

relativamente acentuado, perdeu assim as bases da sua sobrevivência. Aliada a esta

situação, ocorreram fomes que dizimaram a população: “A partir de 1900 a

irregularidade das chuvas, provocou acentuada crise de alimentos que se agudizou para

culminar na gravíssima fome de 1903/1904”19.

                                                          
16 CERRONE, Frederico. “História da Igreja de Cabo Verde: subsídios”. Praia: Igrejas; Histórias, 1983, p.
39. O itálico é nosso.
17 Neste Seminário formaram-se cidadãos cabo-verdianos que, mais tarde, se destacaram quer em Cabo
Verde, quer no estrangeiro em vários domínios da vida: na política, na literatura, na economia, religião,
etc. Na impossibilidade de citar todos, faremos menção a um pequeno grupo que conheceu maior
notoriedade em suas áreas de atuação: Pedro Monteiro Cardoso, Eduardo Marques, Marino Barbossa
Vicente, António Aurélio Gonçalves, José Calasans Lopes, Corsino Lopes da Silva, Mário Pinto, José dos
Reis Borges, Augusto Miranda, Leça Ribeiro, Agostinho Rocha, Baltasar Lopes da Silva, etc. (Cf.
SILVA, op. cit., p.5).
18 Cf. Direção Geral do Ultramar, Anuário Estatístico dos Domínios Ultramarinos Portuguezes (1899-
1900), Lisboa, 1905, p.p. 316-325.
19 CARREIRA, op. cit., p. 324
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Foi então desencadeada uma emigração maciça de cabo-verdianos, sobretudo

para EUA, Senegal, Holanda e finalmente Portugal. As remessas de dinheiro dos

emigrados passaram a ter um papel vital para a manutenção das famílias e para uma

modesta acumulação - casas e terras -, tornando-se uma fonte de relativa importância

para manutenção do país.

Contudo, esta fonte adicional não foi suficiente para equilibrar a situação. Por

razões políticas, a metrópole portuguesa, para a qual Cabo Verde já não era tão

interessante do ponto de vista econômico, passou a realizar nas ilhas incrementos

consideráveis, visando o crescimento dos vários setores da vida social e econômica,

entre eles o sistema de ensino, investimentos necessários para, do ponto de vista da

metrópole, preservar a posse das ilhas.

Essas situações, indicadas de forma pormenorizada nos capítulos anteriores,

refletiram-se profundamente no ensino. Em 1906, às vésperas da proclamação da

República em Portugal, foi tentado um esboço do ensino profissional (funcionando de

forma precária), que, onze anos depois, fruto das inúmeras reformulações organizativas

e administrativas implementadas pelos republicanos, foi reestruturado nas diversas

modalidades e graus.

A proclamação da República, em 5 de outubro de 1910, e a conseqüente

separação entre o Estado e a Igreja (que até então vinham mantendo estreitas parcerias

na administração colonial, com a última a servir de braço espiritual para a dominação)

teve desdobramentos no ensino. A lei de separação Estado/Igreja, em seu artº 10º,

estabelecia

“(...) que o ensino religioso era, também, culto público, e as casas de
educação e instrução ou de assistência e beneficência deveriam ser
acessíveis ao público. Impunha ainda, em seu artº 17º, que o culto
ficasse a cargo das corporações chamadas culturais, à margem de
qualquer hierarquia eclesiástica, as quais (...) não podem intervir
direta ou indiretamente em serviços de educação e instrução (art 37º).
O artº 4º desta lei rezava que “a República não reconhece, não
sustenta, nem subsidia culto algum, e as despesas relativas ao
exercício do culto são suprimidas dos orçamentos do Estado, dos
corpos administrativos locais e de quaisquer estabelecimentos”.
Proíbe, através do artº 185, “o ensino das disciplinas preparatórias
para o estudo da teologia nos seminários subsistentes ou em quaisquer
outros que o governo venha a autorizar”20.
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Aprovada em 1911, essa lei significou o fechamento de alguns seminários, a

expulsão de alguns bispos que tiveram de partir para o exilo, nacionalização de boa

parte dos edifícios da Igreja e o confisco dos seus bens.

O anti-clericalismo exacerbado, presente nos discursos e escritos dos

republicanos, marcou as primeiras décadas do século XX, com reflexos em todos os

setores da sociedade portuguesa, respingando também nas possessões africanas. De

acordo com Santos, para as missões, dois artigos da Lei da Separação21 foram

fundamentais, pois nas missões católicas apenas poderia permanecer o clero secular

português, que os credos protestantes, protegidos pelos Actos Gerais das Conferências

de Berlim (1884-1885) e de Bruxelas (1889), podiam continuar a ser difundidas; que o

Colégio das Missões Ultramarinas seria reorganizado em moldes que se advinham

viriam a ser anticlericais, que o Estado reduziria ao estritamente indispensável as

despesas com as missões e “manteria os direitos de soberania [...] em relação ao

Padroado do Oriente”22. Nas colônias, essa lei teve várias repercussões, entre elas, a

expulsão dos missionários, sendo imediatamente substituídos por missões de natureza

laica.

Esse sentimento de repulsa por tudo que tivesse articulação com a Igreja

produziu, em Cabo Verde, a Lei nº 701, de 13 junho de 1917, que se traduziu na

extinção do Seminário-Liceu, imediatamente substituído pelo Liceu Nacional de Cabo

Verde (Liceu Gil Eanes), em Mindelo23. Ao mesmo tempo, o ensino primário foi

reformulado nas escolas oficiais e postos escolares, sendo exercido em 114

estabelecimentos, com 161 professores24.

                                                                                                                                                                         
20 SANTOS, Eduardo dos. “O Estado português e o problema missionário”. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1954, p. 42-43.
21 “(...) a Lei da Separação reserva dois artigos, o primeiro dos quais (art. 189º) autoriza “o Governo a
reformar os serviços do Colégio das Missões Ultramrinas, de modo que a propaganda civilizadora nas
colónias portuguesas, que haja de ser ainda feita por ministros da religião, se confie exclusivamente ao
clero secular português, especialmente preparado para esse fim em institutos do Estado”.
O segundo (art 190º) manda continuar em vigor até a lei da separação ser aplicada, por meio de decretos
especiais, a legislação então vigente nas províncias ultramarinas “(...) mas de maneira que as despesas do
Estado e dos corpos administrativos, relativos ao culto, sejam reduzidas, desde já, ao estritamente
indispensável, se extingam ou substituam, no mais curto espaço de tempo, as igrejas e missões
estrangeiras sem prejuízo do exato cumprimento das obrigações assumidas por Portugal em convenções
internacionais, e se façam respeitar os direitos de soberania da República Portuguesa em relação ao
padroado do Oriente” . Cf. SANTOS, op. cit, p. 37-38.
22 Id.
23 Foi o único estabelecimento de ensino secundário até 1960. Por este liceu passou boa parte da elite
cabo-verdiana e de lá saíram alguns dos idealizadores da independência de Cabo-Verde.
24 AZEVEDO, Ávila de. “Política de Ensino em África”. In Revista de Estudos de Ciências Políticas e
Sociais, Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, nº 13, 1958, p. 149.
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A partir dos anos vinte do século passado, as tensões entre o Estado e a Igreja

começaram a diminuir, refletindo-se na publicação de leis mais favoráveis à Igreja.

Explica este serenar de ânimos, a incapacidade do Estado em dar continuidade à

educação dos “indígenas” e a necessidade do enraizamento de valores lusitanos. O fim

das missões portuguesas nas colônias fez com que a educação dos indígenas ficasse

entregue a missões estrangeiras, com danosos efeitos para o processo de lusitanização.

Segundo Mário Moutinho, este fato (a presença de missões estrangeiras nas possessões

portuguesas), por si só, não constituía problema. A questão, de acordo com este autor,

residia na permanência, nas colônias, de cidadãos estrangeiros, falando línguas que não

o português e exercendo uma autoridade que não a nacional

“E eu próprio não me lembraria de indagar a nacionalidade de
missionários que só lidassem na salvação de almas; mas o Estado é
que exige algum serviço, além da lida espiritual, àqueles a quem
subvenciona. Exige-lhes que quando ensinam a adorar a cruz ensinem
também a reverenciar a bandeira portuguesa, que com a sua
autoridade política, que acostumem os indígenas a orarem a Deus na
língua do Rei, e não se pode esperar tanta dedicação de estrangeiros,
só devotados a interesses religiosos. Não me consta que os padres não
portugueses, que têm missionado na África Oriental, alguma vez
desrespeitassem a soberania portuguesa, mas tão injusto seria tratá-los
como inimigos e conspiradores, como seria imprudente contar com
eles como se fossem súbditos. Não os considero perigosos; todavia,
propagam nos sertões idiomas europeus que não são o nosso,
predispõem os povos para acatarem brancos que não somos nós”25

Ao mesmo tempo em que essa passagem revela a negligencia do Estado

português para com o ensino dos indígenas, reforça a importância do papel

desempenhado pela Igreja no processo de convencimento de povos indígenas e

silenciamento de culturas em tensões resultantes do confronto colonizador/colonizado.

Para efeitos de convencimento, a Igreja buscava  persuadir os nativos para necessidade

de passarem por privações terrenas, de modo a conquistarem o amor e a protecção

divina

“(...) Carecendo do poder secular mundano e ocupando as posições
mais baixas na estrutura de um campo de relações, seus detentores

                                                          
25 ENES, António. “Moçambique, Relatório Apresentado ao Governo”. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 2ª ed., 1971 b), p. 206, apud MOUTINHO, Mário. “O indígena no pensamento colonial
português”. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2000, p. 148.
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são, por assim dizer, recompensados com as propriedades que a moral
e a cosmologia atribuem aos puros, santos, renunciadores e os outros
tipos sociais que de modo especial são abençoados e protegidos por
Deus”26

Assim,

 “(...) a cosmologia cristã (...) vai selecionar para os fracos estruturais
a pobreza, a abstenção ascética, a capacidade de suportar os ultrajes e
martírios, a fraqueza, a humildade e a pureza d’alma e sentimentos
como os predicados do seu poder. Seus detentores tanto podem ser
tipos sociais encarnados em pessoas como grupos sociais e até mesmo
as nações estruturalmente pequenas e que desempenham um papel
secundário no sistema internacional”27.

 

Deste modo a Igreja ajudava a manter, sob algum controlo, grupos étnico-

culturais subjugados e usurpados em seus direitos fundamentais. Até 1910, ano do

advento da República, foram as missões que deram conta da lusitanização nos trópicos,

“eram elas as únicas entidades em condições de educar os indígenas e de os encaminhar

para a cidadania portuguesa”28.

Nos anos seguintes à República, o Estado português não foi capaz de erigir

instituições para desempenhar funções compatíveis com as desempenhadas pelas

missões católicas até o momento em que foram extintas. A educação dos indígenas

passou a constituir-se num ônus muito grande para as finanças publicas portuguesas.

Outra explicação para tolerância, por parte do Estado, para com as missões

católicas foi a revolução de 5 de dezembro de 1917, que

trouxe à Igreja a convição de que se poria termo às perseguições
religiosas e se arrepiaria caminho na legislação missionária para o
Ultramar (...) Sidónio Pais29 anulou todos os castigos que tinham sido
decretado contra os prelados pelo governo anterior, e, no mesmo dia
22 do mesmo mês de dezembro, declarou de nenhum efeito a pena de
interdição imposta até então aos sacerdotes e a proibição do exercício

                                                          
26 Cf. TRAJANO FILHO, Wilson. “A constituição de um olhar fragilizado: notas sobre o colonialismo
português em África”. In A Persistência da História: passado e contemporaneidade em África. (Org)
CARVALHO, Clara e CABRAL, João de Pina. Lisboa: ICS, Universidade de Lisboa, 2004, p. 52.
27 TURNER, Victor W. “The Ritual Process: Structure and Anti-Structure”. Chicago, Aldine, 1969, apud,
TRAJANO FILHO, op. cit., p. 52.
28 REGO, op. cit., p. 242.
29 Comandou a vitória da revolução do 5 de dezembro de 1917.



158

do culto em edifícios do Estado, em resultado da aplicação desta pena.
(...) O decreto (...) nº 3856, de 22 de fevereiro de 1918, marca a
passagem do Estado Republicano de hostilidade aberta à Igreja à
neutralidade em matéria de religião30.

Assim,

“(...) as missões católicas portuguesas foram consideradas missões
civilizadoras (artigo 1º do Dec. nº 6322). Não foi por amor à
cristianização que levou o Governo a modificar a sua radical atitude
para com a Igreja Católica no Ultramar. Foi apenas o seu cuidado em
civilizar o mesmo Ultramar”31.

 

Deste modo, o Estado português não hesitou em retomar as relações com a

Igreja, fiel parceira no empreendimento colonial, restituindo-lhe o seu papel no processo

de convencimento dos gentios e expansão dos ideais lusitanos. Por isso, não surpreende

que a Concordata e o Acordo Missionário32 tenham sido rubricados escassas três

décadas após a separação Estado/Igreja. Pela Concordata, foi restituída à Igreja Católica

o protagonismo perdido no evento republicano; pelo Acordo Missionário, ficava

assegurada a volta das missões ao Ultramar.

A partir de então, e sobretudo nos momentos em que a pressão sobre o Estado

colonial português para conceder independência às suas colônias foi mais intensa, a

Igreja voltou a desempenhar o papel de escudo ao regime imperialista português. Isto

foi um dos frutos dos acordos assinados entre o Estado Novo e a Santa Sé, que

consagraram, por um lado, segundo Thomaz, uma efetiva subordinação da Igreja

Católica ao regime. Por outro, ainda de acordo com este autor, tais acordos

possibilitaram à Igreja importantes concessões nos planos legal, material, de ensino e

assistência - que teria efeitos decisivos junto aos indígenas dos territórios

ultramarinos33. À Igreja Católica caberia, assim, desempenhar o papel de instituição

legitimadora do regime e dos valores veiculados34 pelo Estado Novo.

                                                          
30 Cf. SANTOS, op. cit., p. 57.
31 REGO, op. cit., 242
32 Os meandros da Concordata e do Acordo Missionário estão em REGO, op. cit.
33 THOMAZ, Omar Ribeiro. “Ecos do Atlântico Sul. Rio de Janeiro: UFRJ/FAPESP, 2002, p. 89.
34 ROSAS, Fernando. “Estado Novo, Império e Ideologia Imperial”. In História de Portugal. Lisboa:
Estampa, vol. 7, O Estado Novo, 1994, p. 244.
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“(...) Francisco José Vieira Machado – então ministro das colônias –
coloca a fé como um dos elementos centrais na construção de uma
pátria lusitana para além das fronteiras metropolitanas, numa luta em
que a espada conquista os domínios para a pátria, e o evangelho, as
almas para Deus”35.

A Igreja, cuja posição na área da educação saiu amplamente fortalecida após o

reatamento das relações com o Estado, voltou a assumir o seu relevante papel de

outrora, com a diferença de suas ações, nessa área, passarem a ter maior respaldo junto

do Estado, que dava o necessário amparo financeiro aos projetos por ela idealizado para

o ensino. Daí que, doravante, a Igreja passou a ter uma participação efetiva na definição

das directrizes e dos objetivos para o ensino, que, consequentemente, passaram a

traduzir suas pretensões. Azevedo, reportando a encíclica “Evangelii Praecones”36 cita

alguns exemplos de como a Igreja passou a interferir no ensino:

“(...) Como a juventude, sobretudo a que se dá às letras e aos estudos
superiores, há-de fornecer os mentores de futuro, ninguém deixará de
reconhecer quanto importa que haja particular cuidado das escolas
primárias, secundárias e universitárias. Com ânimo paternal
exortamos, portanto, os superiores das Missões, a que as desenvolvam
com todo o empenho quanto for possível sem se pouparem a trabalho
nem a despesas”37

As linhas gerais da educação traduzem de forma clara a dimensão da

participação da Igreja no processo de desenraizamento de populações experimentadas

em práticas culturais e religiosas diferentes das dos europeus, reforçando, ao mesmo

tempo, a formação de uma consciência subalternizada, condição indispensável para o

estabelecimento de uma situação de dominação e exploração de grupos de diferentes

tradições culturais, sem que esta situação descambasse para levantes ou rebeliões
                                                          
35 MACHADO, José Francisco, A.C.C., p. 10 apud THOMAZ, Omar Ribeiro, op. cit., p. 88.
36 Mais conhecida pelo título “Para o Progresso das Missões”, do pontificado de Pio XII e datada de 2 de
junho de 1953. Essa encíclica, segundo Azevedo, exprimia as finalidades das escolas que (...) têm
principalmente a possibilidade de fomentar relações frutuosas entre os missionários e os pagãos de todas
as classes e facilitar principalmente à juventude, moldável como cera, a compreensão íntima e aceitação
da doutrina católica” REGO op. cit., p.p. 629-644, apud, AZEVEDO, Ávila, op. cit., p.p. 95-96.
e devem conservar, na sua pureza, os ensinamentos da Igreja, enfatiza o autor:
“São, além disso, as escolas e os colégios instituições utilíssimas para se refutarem os erros de toda a
sorte, que hoje grassam cada vez mais e, às claras ou solapadamente, se insinuam de modo especial nas
almas jovens, devido à ação dos acatólicos e comunistas”. Cf. Ibid.
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continuadas. Segundo Azevedo, que cita o Revº. Padre Mosman, as linhas gerais da

educação, calcadas nos interesses da Igreja, são:

“(...) ‘formação do corpo’ – porque só na plena posse das suas
faculdades físicas o indígena conhece a alegria e a confiança em si
próprio; a formação intelectual; a formação religiosa, moral e do
carácter (...) Embora não se despreze o ensino ministrado às massas, a
preparação das elites deve merecer atenção mais cuidadosa. Importa
ter confiança nelas, dar-lhes todas as probabilidades de se
aperfeiçoarem e deixar, depois, que conduzam os seus irmãos de
raça”38.

Não era interessante para o Estado colonial que a dominação se plasmasse pela

violência, que causaria danos irreparáveis no tangente à mão-de-obra, sustentáculo da

economia imperial, e poderia derivar em situações de constantes convulsões sociais. Por

outro lado, o Estado português estava sob a vigilância da comunidade internacional que

se manifestava contrária à manutenção e exploração de territórios indígenas. Por isso,

era imperioso que a dominação assumisse subtileza, de forma a passar despercebida

diante da comunidade internacional. Para o efeito, o regime colonial português

encontrou, nas ações da Igreja e de uma pequena elite colonial, por ele formalizado, o

caminho para criar uma cortina de fumaça à volta da questão colonial, de modo a

rechaçar as críticas de que era alvo.

Em Cabo Verde, nos primeiros anos após a retomada de relações entre estas

duas formas de poder, os efeitos não foram muito significativos, tal era o descaso do

governo colonial para com as ilhas. Durante boa parte do período em que o Estado e a

Igreja estiveram de costas viradas, o ensino nas ilhas, que até então recebera pouca

atenção, ficou em completo abandono. Se uma ou outra instituição de ensino funcionou

minimamente, isto ficou a dever à boa vontade de ilustres cabo-verdianos que, de forma

desinteressada, lutaram para a organização do ensino no arquipélago. Caso exemplar é o

do Senador Augusto Vera Cruz que, no Parlamento, travou luta titânica enfrentando

ministros, não se importando em criar inimigos, pondo em causa a própria saúde,

abrindo mão de interesses particulares, para defender a causa da educação em Cabo

Verde. Dedicou-se de tal modo a esta causa que, perante a impossibilidade da fundação

                                                                                                                                                                         
37 REGO op. cit., p.p. 629-644, apud, AZEVEDO, Ávila, op. cit., p.p. 95-96.
38 MOSMAN, R. P. «L’ enseignement aux indigènes tel que le conçoivent les missionaire catholiques,»
Les Caheir de l’ institut de Sociologie Solvay, p. 50, apud, AZEVEDO, op. cit., p. 97.
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de um Liceu nas ilhas, por falta de espaço adequado, não titubeou em disponibilizar a

própria casa, gratuitamente, para o funcionamento do liceu. Na história do ensino em

Cabo Verde, exemplos parecidos com o atrás referido, demonstrativos dos esforços

dependidos pelos cabo-verdianos para terem acesso à escola, abundam, contrariando a

má vontade do governo colonial em erigir um ensino condigno.

Nos anos 40, período da Segunda Guerra mundial, em que se acirraram as

tensões nas colônias com a proliferação de movimentos anti-colonialistas, Portugal

procurou, a todo custo, preservar as suas possessões africanas, redimensionando sua

política colonial. Essa intenção ficou vincada no Ato Colonial de 1930, conforme

abordamos, onde foram definidas as linhas de atuação para investimentos em infra-

estrutura. A construção de escolas, hospitais, ferrovias e rodovias nas suas possessões,

poderia, na perspectiva do governo colonial, criar uma imagem positiva do processo e

visando esvazear as críticas de que Portugal era alvo. Os portugueses julgavam,

equivocadamente, que tais realizações poderiam escamotear os fatos diante da

comunidade internacional; que tais realizações poderiam esconder a brutalidade das

interferências nas formas tradicionais de vida dos povos dominados; que a exploração

de uma mão-de-obra, quase sempre impelida de forma compulsória ao trabalho e a

fundação de uma sociedade plasmada em práticas de exclusão e humilhação dos seus

membros, poderia ser branqueada perante a comunidade internacional, com realizações

emergenciais, sem estudo prévio das realidades locais.

Nas ilhas de Cabo Verde, essas realizações traduziram-se em investimentos em

infra-estruturas, com o objetivo de ocupar e alimentar grande parte da população

impossibilitada de produzir meios para sua própria sobrevivência, tal era o estado de

degradação dos meios de produção e a utilização de mão-de-obra cabo-verdiana nas

outras colônias. Neste bojo, e quanto ao ensino, foram tomados um conjunto de novas

medidas:

“foi criada, ao abrigo do Decreto-lei 33 541 de 21/2/1944, a Direção-
Geral do Ensino, fazendo parte da orgânica do Ministério das
Colônias que passou a ter como função, orientar superiormente os
serviços de instrução nas colônias, em íntima relação com o
Ministério da Educação Nacional; à luz do Acordo Missionário,
chegam ao arquipélago sacerdotes  e irmãos que se dedicam ao Ensino
das Artes e Ofícios. A partir daí, o ensino dos cabo-verdianos passou a
estar sob a responsabilidade destes voluntários”39.

                                                          
39 Estatuto Missionário, Decreto-lei nº 31 207, de 5/4/1941.
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Por essas alturas, ainda nos anos 40 do século passado, a escola dava conta de

formar apenas uma reduzida minoria capaz de desempenhar funções auxiliares no

quadro do sistema colonial.

“Durante muito tempo, até ao fim dos anos 50, o ensino destinava-se a
um pequeno número de privilegiados das cidades e do campo: filhos e
filhas da burguesia comerciante, dos morgados e proprietários
agrícolas, e filhos de uma classe média em crescimento lento dos
empregados e dos intelectuais (...) A política de ‘assimilação’ criada
por Salazar a partir de 1930, que separava os indígenas dos
assimilados, deu origem a uma elite restrita de cabo-verdianos que
foram utilizados como pequenos e médios funcionários no Ultramar”40

Com o fim da Guerra, um conjunto de transformações ocorridas a nível global

(reconfiguração geo-política mundial, a par de modificações no plano econômico e

cultural) traduziram-se, como vimos, em pressão cada vez mais intensa sobre o regime

salazarista,

“(...) É no plano do ensino que somos atualmente mais atacados nas
reuniões internacionais. Numa África a caminhar para a escolaridade
não há lugar para demoras ou atrasos. É por isso que as exigências do
ensino de adaptação em África requerem a conjugação de vários
esforços, nomeadamente: a) Mais íntima colaboração entre Estado e a
Igreja (...) b) Revisão do salário ao professorado deste ensino (...)”
Escolas normais para professores e professoras (...) Conveniente
inspeção escolar (...)”41.

Quando o Padre Rego diz “Numa África a caminhar para a escolaridade”, na

verdade ele devia ter dito numa África a caminhar para a independência, contra a qual

Portugal usava de todos os meios possíveis para impedir. O alargamento do ensino ao

ultramar não passou, portanto, de mera estratégia para frear a proliferação de

movimentos de contestação contra o regime colonialista, que clamavam por uma África

livre, movimentos que vinham dos anos vinte, trinta do século passado, que

identificavam-se na Negritude e que tiveram como epicentro as ex-colônias britânicas e

                                                          
40 LESOURD, op. cit., p. 51-52
41 REGO, op. cit., 251-254.
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francesas na África, cujos ecos já faziam-se sentir nas colônias portuguesas que

aderiram aos ideiais independentistas defendidas por esses movimentos.

Como vimos, desde os finais dos anos vinte e dealbar dos anos trinta, quando

ocorreu o advento do Estado Novo em Portugal, percebe-se um reatamento das relações

Estado/Igreja (reforçado com os acordos assinados entre essas duas instituições, como

atrás referimos), visando encontrar mecanismos de perpetuação do regime e

manutenção das possessões de África. As reformulações acima propostas por um Padre,

são fruto dessa aliança e visavam um alargamento do ensino às grandes massas e não

um ensino restrito apenas às minorias qualificadas.

As convulsões sociais e a pressão internacional impuseram respostas às

demandas das populações “indígenas”, que, segundo julgavam tanto os membros da

Igreja, como os governantes portugueses, passaria por um reforço dos ideais lusitanos,

sendo o ensino o melhor veículo para sua difusão e só as missões poderiam oferecê-las.

Essas respostas, ainda que tardias e ineficazes, ficaram evidentes na multiplicação de

estruturas escolares tradicionais, que objetivavam adaptá-las a maior afluência e a

estruturar novo tipo de educação que correspondesse às necessidades locais - educação

“agrícola”, “rural” e de “base”42.

Nos inícios do século passado a rede escolar em Cabo Verde ainda era muito

limitada. De um universo populacional que beirava 150.000 pessoas 43, havia perto de

4.600 alunos44, praticamente todos de nível  primário. Algumas décadas mais tarde,

1950, a população total mantinha-se estacionária, em decorrência das fomes que

dizimaram as ilhas e à  sangria populacional causada pela emigração. O número total de

alunos na altura aproximava-se dos 6.000, com cerca de 500 freqüentando escolas pós-

primárias45. Contudo, este cenário mudou de forma radical nos anos 60. Medidas de

ajuda às colônias operadas por Portugal impulsionaram significativos aumentos

populacionais, fazendo com que estas atingissem os 200.00046, em 1960.

Simultaneamente, o número de alunos passou a 10.000, dos quais 1500 freqüentavam

escolas pós-primárias47.

                                                          
42 AZEVEDO, Ávila. “Educação em África”. In Revista Trimestral do Instituto Superior de Estudos do
Ultramar, nº 3, Lisboa, 1962, p. 52
43 CARREIRA, António. “Migrações nas ilhas de Cabo Verde”. Praia: CEE e Instituto Caboverdiano do
Livro, 1977, p. 277.
44 Cf. Direção Geral do Ultramar, op. cit, p.p. 316-325.
45 Cf. Província de Cabo Verde, Anuário Estatístico 1951-1952, Praia, p. 101, 117-118.
46 CARREIRA, op cit., p. 278.
47 Cf. Instituto Nacional de Estatística, 1961, p.p. 49-50.
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A partir da primeira metade da década de 1950, na seqüência do aumento da

frequência escolar a que o Liceu de S. Vicente não comportava, aliado à demanda por

ensino nas ilhas de Sotavento, Portugal, forçado pela necessidade de conter as

movimentações contestatórias que denunciavam o alto índice de analfabetismo que

assolava as ilhas, lançou as bases para mais um conjunto de reformulações no ensino.

Foi neste sentido que, em 22 de junho 1955, o Decreto 40.19848, criou uma seção do

Liceu Gil Eanes na cidade da Praia (até então só funcionara em S. Vicente). Nessa

secção foram ministrados o ensino dos 1º e 2º ciclos.

Em 1960 foi inaugurado, também na cidade da Praia (no dia 10 de junho), o

Liceu Adriano Moreira, que após a independência passou a chamar-se Liceu Domingos

Ramos, com uma capacidade prevista para 600 alunos. O ensino primário foi o único

com alguma expressão.

Confrontado com a opinião pública internacional e a intensificação da pressão

dos movimentos de libertação, Portugal deu prosseguimento à sua política de

reformulação colonial na década de 60, com desdobramentos na política educacional.

Os finais dos anos 50 e toda a década de 60 do século XX foram ricos em leis, portarias

e decretos sobre o ensino nas províncias ultramarinas portuguesas. Em Cabo Verde,

uma profusão de leis deu corpo à formatação do sistema educacional nesse período. A

partir de 1955 o ensino técnico, que por mais de quatro séculos de colonização recebeu

um tratamento marginal por parte de Portugal49, foi implementado pelo decreto nº

40.198, de 22 de junho, que em seu artº 7º determinou a criação da Escola Técnica e

Elementar do Mindelo, começando a funcionar, de forma precária, no ano letivo de

1956/195750. Uma primeira tentativa de organizar um ensino técnico em Cabo Verde

ocorreu nos finais do século XIX, 1885, quando foi nomeada uma comissão de estudos

para averiguar as condições de instalação, nas ilhas, de uma escola de artes e ofícios,

bem como outra de agronomia, sem resultados práticos. Só em 1906, novas tentativas

foram empreendidas para serem instituídas escolas técnicas, resultando, de novo, em

fracasso.
                                                          
48 Decreto nº 40 198, de 28 de junho de 1955. Neste ano frequentavam a escola 9400 alunos (Clarence-
Smith). Mas apesar dos avanços, em 1958, com uma população de 148.331 habitantes, a percentagem dos
analfabetos rondava os 80%.
49 Só nos anos 40, no período da ditadura em Portugal, que ao ensino técnico foi dado maior realce. “A
reforma do ensino técnico profissional, industrial e comercial, data de 19 de junho de 1947, e nela se
estabelecem dois graus para este tipo de ensino: um 1º grau constituído por um ciclo preparatório
elementar e de pré-aprendizagem geral, com a duração de dois anos, e um 2º grau constituído por cursos
de aprendizado, de formação e de aperfeiçoamento profissionais, com a duração de quatro anos”(Cf.
CARVALHO, op. cit., p. 791).
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 “(...) Presentemente este ensino é ministrado na Escola Industrial e
Comercial do Mindelo, em cinco cursos de formação, na Escola de
Alves Roçadas, em São Jorge dos Órgãos, e na Escola de Artes e
Ofícios da Praia, a cargo das Missões mas subsidiadas pelo Estado”51.

No início dos anos sessenta foram produzidos: o Decreto 43.064, de julho de

1960, que teve por finalidade a regularização do ensino, a melhoria do quadro de

professores, a concessão de incentivos a professores; o Decreto 43.158, de setembro de

1960, que atribuiu algumas competências aos governadores, entre elas, a de designar os

liceus em cujas secretarias deveriam ser arrecadados os livros de termos de exames e

passagem por média dos alunos dos institutos. Do mesmo decreto, o artº 3º determinava

que a partir do ano lectivo 1960/61, a secção do Liceu Gil Eanes, na cidade da Praia,

passaria a funcionar como Liceu; pelo artº 4º foram criados, no quadro comum dos

liceus do Ultramar, novas funções, a serem executadas de acordo com as necessidades;

o Decreto 45. 908, de setembro de 1964, implementou a reforma do ensino no

Ultramar52; o Decreto 47. 480, de março de 1968, que teve por fim reforçar a política de

extensão e expansão da escolaridade nas províncias ultramarinas. Para tanto, foi

preconizada a criação do ciclo preparatório, resultado da fusão do 1º ciclo do ensino

liceal e do 3º ciclo preparatório do ensino técnico. Foi extinto o exame de admissão, até

então um dos meios de filtragem e de controle de acesso ao ensino secundário, utilizado

pelos portugueses e que conferia o caráter seletivo ao ensino colonial53.

                                                                                                                                                                         
50 Cf. SILVA, 1992, p. 14
51 Cf. J. M. da Silva Cunha, Ministro do Ultramar, in Progresso de Cabo Verde, discurso proferido no
Palácio de Belém, em Lisboa, no ato de investidura do Secretário-Geral de Cabo Verde, Dr. Tito Lívio
Maria Feijôo, em 14 de maio de 1969.
52 No capítulo I, artº 1º deste decreto ficou estabelecido que “o ensino primário elementar a ministrar nas
províncias ultramarinas é o que se encontra em vigor na metrópole, adaptado aos condicionalismos local,
como se determina nos respectivos programas”. O artº 9º desse decreto rezava que “o ensino primário
elementar compreende seis anos de escolaridade e é obrigatório e gratuito para as crianças dos seis aos
doze anos de idade, completos ou a completar até 31 de dezembro do ano em que se efetua a matrícula”.
O parágrafo 4º do artº 9º explicitava que “o ensino primário ministrado com observância das condições no
8º, no âmbito das missões católicas portuguesas, é equiparado ao ensino oficial”. O artº 10º deste decreto
esclarecia que “a obrigatoriedade definida no corpo do artº 9º implica para os pais e encarregados de
educação ou responsáveis pelas crianças, o encargo de as apresentar à matrícula e de as vigiar na
frequência escolar, incorrendo em sanções pecuniária pelo seu não cumprimento”.
53 Para informações mais aprofundadas sobre a organização do sistema educacional nas províncias
ultramarinas portuguesas, procurar, entre outros, ORTA, Garcia, em a “Colonização de Cabo Verde”,
Revista da Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, vol. 9, nº 1, 1963; MARQUES, A. H. Oliveira.
“História de Portugal: das origens ao renascimento”. Lisboa: Palas Editora, vol I, 1972; do mesmo autor,
História de Portugal: do Renascimento às revoluções liberais. Lisboa, Palas Editora, 2ª ed., vol II, 1973.;
SANTOS, Eduardo. “O Estado Português e o problema missionário”. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1964; FERREIRA, Manuel. “O ponto e o rumo do ensino no ultramar”. (sl), 1973. Ver ainda, publicações
do Ministério do Ultramar, através da Direção Geral do Ensino.
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Esse conjunto de reformulações no sistema educacional em Cabo Verde pode

sugerir preocupação dos portugueses para com a educação nessa província, mas é pura

falácia. Os incrementos na educação, tal como em outros setores da vida, visavam tão

somente contrariar as denúncias a que Portugal vinha sendo alvo. Essas mudanças

traduziram-se numa expansão da educação nas colônias, restrita, quase sempre, ao

ensino primário e com o objetivo de contrariar os dados avançados pelos líderes dos

movimentos emancipatórios africanos na ONU, que denunciavam a situação calamitosa

da educação nos respetivos países. Esses incrementos visavam, ainda, inculcar valores e

identidade portugueses.

Para perpassar uma imagem de melhoria da qualidade do ensino, ainda em 1968

foi publicado o novo regulamento do ensino primário elementar de Cabo Verde, assim

como o regulamento da Federação das Caixas e Cantinas Escolares do ensino primário.

Foram criadas, ainda nesse ano, três escolas preparatórias do ensino secundário. No

crepúsculo dos anos 60, funcionava uma escola de formação de professores do ensino

primário (ensino normal), para atender às necessidades de pessoal docente e em 1973

outras duas passaram a funcionar, com 329 alunos e 33 professores (Quadros 1, 2 e 3).

Quadro 1

Evolução dos efetivos de educação: alunos, 1958 a 1973

Ano LetivoNível de Ensino
1958/59 1962/63 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73

EP Aluno 7531 10839 40685 45103 58704 68900
CP Aluno * * 2006 X 2238 2005
EL Aluno 954 1105 799 X 1175 1257

ETP Aluno 344 548 302 369 336 392
ECL Aluno * 49 69 80 60 78
EN Aluno * * 104 21 287 329

Total 8829 12541 43965 45573 62800 72961

Fonte: INE, Anuários Estatísticos – 1958 a 1973.
Legenda: EP – Ensino Primário; CP – Ciclo Preparatório; EL – Ensino Liceal; ETP – Ensino Técnico
Profissional; ECL – Ensino Eclesiástico; EN – Ensino Normal; X – dados não confiáveis; * - dados não
encontrados
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Quadro 2

Evolução dos efetivos de educação: professores, 1958 a 1973

Ano LetivoNível de Ensino
1958/59 1962/63 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73

EP Prof. 165 288 840 730 973 1151
CP Prof. - - 63 - 65 61
EL Prof. 37 50 106 - 61 62

ETP Prof. 31 51 23 36 38 43
ECL Prof. - 7 7 8 8 8
EN Prof. - - 11 15 36 33

Total 193 396 1050 789 1181 1358

Fonte: INE, Anuários Estatísticos – 1958 a 1973.
Legenda: EP – Ensino Primário; CP – Ciclo Preparatório; EL – Ensino Liceal; ETP – Ensino Técnico
Profissional; ECL – Ensino Eclesiástico; EN – Ensino Normal; X – dados não confiáveis; * - dados não
encontrados, Prof. - Professores.

Quadro 3

Evolução dos efetivos de educação: estabelecimentos, 1958 a 1973

Ano LetivoNível de Ensino
1958/59 1962/63 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73

EP Est En. 125 243 332 354 420 489
CP Est En. - - 5 - 5 4
EL Est En. 2 2 7 - 4 4

ETP Est En. 5 8 2 2 2 2
ECL Est En. - 1 1 1 1 4
EN Est En. - - 1 1 1 2

Total 132 254 348 358 433 502
Fonte: INE, Anuários Estatísticos – 1958 a 1973.
Legenda: EP – Ensino Primário; CP – Ciclo Preparatório; EL – Ensino Liceal; ETP – Ensino Técnico
Profissional; ECL – Ensino Eclesiástico; EN – Ensino Normal; X – dados não confiáveis; * - dados não
encontrados; Est En – Estabelecimento de Ensino.

O ensino primário, que vinha passando por reformulações desde os inícios da

década de 1950, passou a ser obrigatório a partir de 1968, provocando um aumento dos

efetivos em 1969/70 (de 42.3%54) que não foi acompanhado com incrementos a outros

níveis, como a formação de professores para atender a esse aumento, bem como a

construção de salas de aula. As lembranças de Chante e sua descrição etnográfica dos

                                                          
54 Cf. INE, “Anuários Estatísticos” – 1958 a 1973.
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equipamentos de ensinos, trazem-nos recortes de cotidianos escolares experimentados

em Cabo Verde

“(...) Quisemos reviver toda uma infância vivida numa larga e
comprida sala do 1º andar, onde três grandes filas de sólidas carteiras
se dispunham paralelamente sobre um soalho capaz de suportar, nos
intervalos que antecediam a chegada do professor, as correrias
desenfreadas e os saltos acrobatas. Mal demos os primeiros passos, as
tábuas ruidosamente chiaram e os burracos sucederam-se, espalhando-
se profusamente por todos os lados de forma a pôr em perigo os
incautos. Foi com muita cautela que alcançamos uma das três janelas
abertas sobre o vale. A sala apareceu-nos como símbolo duma
decadência vertical: carteiras desmanteladas arrumadas a um canto e
cobertas de espessa camada de pó, outras sem tampo em uso, crianças
sentadas sobre o estrado que havia conseguido resistir ao tempo, o
quadro sem cor definida onde os meninos faziam malabarismo para
escrever”55.

Além de professores sem a adequada formação pedagógica e salas em péssimas

condições, que dificultavam a aprendizagem das crianças cabo-verdianas, a língua

aparece como outro grande obstáculo à compreensão e aprendizagem do que se

ensinava nas escolas. O crioulo, língua materna e de uso regular para os cabo-verdianos,

foi, ao longo de todo o período colonial, alvo de preconceitos, substimação e desprezo

por parte das elites metropolitanas que, quando lhe faziam referência, usavam

expressões depreciativas e pejorativas para caracterizá-lo:

“(...) língua que usam é um ridículo crioulo”56;
“(...) idioma o mais perverso, corrupto e imperfeito, sem construção,
sem gramática, e que não se pode escrever”57

“(...) gíria ridícula, composto monstruoso de antigo português e das
línguas de Guiné que aquele povo tanto preza e os mesmos brancos se
comprazem a imitar”58

“O dialecto que falam os habitantes de S. Nicolau e que se chama
crioulo, é uma miscelânea do português antigo, de castelhano e
francês, sem regras algumas de gramática, nem se podem aplicar, o
que torna a sua aprendizagem mais difícil aos europeus, os quais não

                                                          
55 CHANTRE, Guilherme. “A propósito do ensino primário em Cabo Verde”. In Cabo Verde, Boletim de
Propaganda e Informação. Praia, número 89, ano VIII, publicação da Imprensa Nacional, fevereiro de
1957, p. 27.
56 Cf. PUSICH, op. cit., p. 617.
57 Cf. CHELMICKI, José Conrado de & VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. “Geografia Cabo-verdiana
ou descrição geográfica-histórica da província das ilhas de Cabo Verde”. Lisboa: 1841, p. 331.
58 LIMA, José Joaquim Lopes de. “Ensaio sobre a estatística das possessões portuguesas do Ultramar”.
Lisboa: 1844, p. 81.
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conseguindo bem falá-lo, ainda assim, em breve e com facilidade o
compreendem facilmente”59

“A língua deste gentio toda pela costa é uma; carece de três letras –
Scilicet, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto,
assim não tem Fé, Lei, nem Rei e, desta maneira vivem sem justiça e
desordenadamente”60.

Para além dessas barreiras, o uso do crioulo foi estrangulado pelas decisões

administrativas, que vedavam a sua utilização em situações formais

“Nas escolas é obrigatório o ensino e uso da língua portuguesa. Fora
das escolas os missionários e os auxiliares usarão também a língua
portuguesa. No ensino da religião pode, porém, ser usada a língua
indígena”61.
“Na escola só é permitdo falar português, o dialecto crioulo é
absolutamente proibido”62.

O carácter facultativo do uso da língua crioula no ensino da religião católica

revela a transcendental importância atribuída às questões de crença, de fé e de

percepções de mundo que deviam ser inculcadas numa colonização das almas na

fixação de condutas do bem/mal em choque com cosmogonias pautadas na divisão de

mundos visíveis e invisíveis, sem tal dualismo maniqueista.

Portadoras de uma língua proibida de ser utilizada nos meios escolares, logo à

entrada no sistema educativo, as crianças cabo-verdianas começavam a ser usurpadas

em seus falares, saberes e direitos de expressão e comunicação dos seus sentimentos e

diéias, como de manifestar suas matizes culturais. O português, de uso obrigatório em

todas as situações, formal e informal, era a língua veicular do ensino. Os programas e

conteúdos escolares, elaborados na metrópole e consentâneos com as realidades

metropolitanas, deviam ser administrados nas colônias como se os alunos das províncias

falassem português e estivessem em igualdade de circunstâncias com os metropolitanos.

Era exigido das crianças cabo-verdianas o mesmo que se exigia às portuguesas

que, em seus ambientes famíliares, lidavam com a língua materna, com a qual entravam

na escola, língua que a prática ajudava a aperfeiçoar, que o convívio na família permitia

moldar, que a convivência com os amigos tratava de enriquecer, de tal modo que os
                                                          
59 COELHO, Adolfo. In Boletim da Sociedade de Geografia, nº 12, 6ª série, (sd).
60 Cf. GANDALVO, Pedro Magalhães. “Tratado da Terra do Brasil”, (sd), p. 49 e 349.
61 Cf. Artº 16º do Acordo Missionário.
62 Cf. Artº 11º do Programa interno da Escola principal de Instrução primária. In Boletim Oficial de Cabo
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primeiros ensinamentos ocorriam dentro do contexto sócio-linguístico da criança. Desta

maneira, o aluno não é submetido, dentro daquilo que é considerado normal, a qualquer

choque que o primeiro contato com a escola pode causar.

Em sentido contrário, as crianças cabo-verdianas, que em seus ciclos de

convivência só falavam o crioulo, defrontavam-se com a necessidade, já nos primeiros

contatos com a escola, de deslocarem-se mentalmente (exercício demasiado exigente

para qualquer indivíduo em tão tenra fase da vida), para realidades nunca antes

imaginadas, fazerem adaptações, traduções e interpretações de informações veiculadas

pela escola, numa língua estrangeira, quando é sabido que no início do processo de

aprendizagem, em nenhuma realidade, portuguesa, cabo-verdiana, ou qualquer outra

região, a criança deve ser esgarçada, como ocorreu em Cabo Verde, do meio que a

circunda, mesmo porque neste meio iniciara suas experiências de fala, escuta e de

orientação em termos de sons, rítmos, gestos, saberes e comportamentos. A questão

torna-se ainda mais violenta se levarmos em conta que a grande maioria das crianças

cabo-verdianas eram e são tributárias de meios de expressão e comunicação de

ancestrais matrizes orais, onde o corpo e seus movimentos não são disciplinados

conforme os cânones e directrizes racionais do letramento.

Quando se procura estabelecer patamar de comparação entre a situação dos

alunos cabo-verdianos com a dos metropoletanos, no tangente à aprendizagem, vem à

tona, automaticamente, o handicap dos cabo-verdianos em relação aos portugueses. Se

atentarmos para o fato de o ensino ser ministrado em língua portuguesa (sem considerar

que para os cabo-verdianos o português era uma língua estrangeira, colonizadora, que

por isso mesmo demandava metodologias diferenciadas) traduzir-se num acréscimo de

dificuldades para os alunos cabo-verdianos no processo de ensino/aprendizagem,

percebe-se que as intenções do governo metropolitano direcionaram-se, num primeiro

momento, para a promoção de processos seletivos entre as crianças cabo-verdianas,

além de aprofundar processos de desenraizamento dessas crianças e, num momento

posterior, dos anos 50 em diante, apresentar elevados ídices de frequência escolar, tanto

para convencer os órgão internacionais que fiscalizavam suas atuações nas colônias

africanas, como desmoralizar e esvaziar críticas e denúncias dos líderes dos movimentos

independentistas emergentes.

As reformas implementadas nos últimos vinte/trinta anos de vigência do regime

colonial surtiram efeitos perversos, traduzindo-se, no período imediato pós-
                                                                                                                                                                         
Verde, nº 196 de abril de 1949.
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independência, em elementos estranguladores do sistema. Numa década, 62/63 a 72/73,

a população escolar aumentou cerca de seis vezes, passando a taxa de escolarização de

6.2% para 26.8%. Só entre 1962/63 e 1969/70, o número de alunos no ensino primário

passou de 10.839 para 40. 685, ou seja, quase quadruplicou63. Mas, o incremento foi

sobretudo quantitativo e limitado praticamente ao ensino primário.

No dealbar da década de 70, o sistema de ensino apresentava uma estrutura

máxima de 10 anos, com um ano de pré-primário (aos seis anos de idade), o ensino

primário com 4 anos, sendo a matrícula feita com um mínimo de sete anos de idade, o

ensino preparatório de dois anos (que se apresentava como o elo de ligação entre o

básico e o secundário), e o ensino secundário com duas vias, a liceal (de cinco anos) e a

técnica, de três anos.

Essa abertura ao ensino impôs reformulações a nível de estruturas, com a

construção de salas em número suficiente para acompanhar o aumento da demanda.

Como tal não foi feito, a capacidade de acolhimento dos estabelecimentos logo atingiu a

saturação, levando à adoção do regime de desdobramento (dois turnos), reduzindo-se,

significativamente, o número de horas letivas no ensino primário, diminuindo para mais

ou menos duas horas e trinta minutos/dia para as duas primeiras classes.

Cabe realçar ainda que o ensino ministrado não tinha qualquer relação com a

realidade cabo-verdiana, que vinha na contramão das experiências socio-culturais até

então vividas por estas crianças. Entre outras temáticas desvinculadas das realidades dos

alunos, pontificava o estudo sobre a História e Geografia de Portugal:

“(..) Territórios e populações de que se compõe; comparação das
grandezas desses territórios; comunicação entre eles por terra, mar e
ar; divisão dos territórios continental, insular e ultramarino em
distritos e províncias; suas capitais. Razões especiais da importância
de algumas cidades (função administrativa, atividade cultural ou
econômica, caráter turístico); nomes e localização dos principais rios
portugueses (Minho, Douro, Mondego, Tejo, Guadiana, etc); sua
importância na administração de fronteiras e na vida econômica
nacional (agricultura, pesca, indústrias baseada na força motriz da
água, centrais hidroeléctricas, comunicações); acidentes geográficos
mais importantes e sua localização (Serras do Gerês, Barroso, Marão,
etc).”64

                                                          
63 MINISTÉRIO DO PLANO, I PND, vol. II, Setor Educação, 7.
64 Cf. Ministério do Ultramar, 1966.
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Por este inventário do universo curricular de Portugal fica explicíto que os

assuntos não tinham nenhuma vinculação com a vida cabo-verdiana, sem nenhuma

praticabilidade e/ou sentido para alunos e habitantes das ilhas de Cabo Verde. Os que

terminavam o ensino básico e não continuavam no sistema de ensino, um número

considerável deles, saíam da escola sem qualquer preparação para a vida ativa.

Nos derradeiros anos de vigência do regime colonial, 1972/73, mais de 68.000

alunos freqüentaram o ensino primário, com um índice de aproveitamento de 57%. Dos

489 estabelecimentos existentes à época (Quadro 3), 375 eram oficiais, 53 de

missionários e 61 de particulares. A média de alunos por estabelecimento era de 141

alunos.

Quanto ao corpo docente, constituído por 1151 professores, 927 pertenciam ao

ensino oficial, 92 eram missionários e 132 lecionavam no ensino particular65. Dadas as

dificuldades financeiras, os professores acumulavam turmas, sempre que necessário,

correspondendo a cada professor cerca de 60 alunos66. Em 1973/74, os efetivos

escolares continuavam a apresentar desequilíbrios: 91% no ensino primário, 5% no

ciclo preparatório, 2% no ensino liceal e apenas 0.5% no ensino técnico profissional.

Entre 1973 e 1975, o ensino básico elementar aumentou 38%, seguido de uma

estabilização.

A análise dos dados acima relacionados sugere que, ao longo do período

colonial, muito pouco foi investido no ensino. Grande parte da população não teve

qualquer contato com a escola, cujo papel essencial foi o de criar uma reduzida minoria

capaz de assumir funções de auxiliar no quadro do sistema colonial. A formação desta

“elite” não passou de um nível baixo, o da 4ª classe do ensino primário. Entretanto, em

meados do século XX, a proporção dos que haviam freqüentado o ensino pós-primário

já era significativa, exprimindo uma diferenciação no seio da “elite” correspondendo a

uma hierarquia de dominação, no quadro do sistema colonial. Cabe acrescentar o registo

de pequeno grupo de cabo-verdianos que teve a possibilidade de fazer estudos nas

universidades da metrópole67.

Os dados arrolados sinalizam mudanças substanciais na organização do sistema

educacional em Cabo Verde. Esta virada foi mais incisiva durante a última fase do

                                                          
65 Cf. Anuários Estatísticos de Cabo Verde, Anos de 1970 a 1973.
66 “(...) Somente 13% dos professores podiam considerar-se qualificados”. Cf. Anuários Estatísticos de
Cabo Verde, 1970 a 1974.
67 De acordo com os Anuários Estatísticos de Cabo Verde, terão frequentado as diversas universidades
229 alunos em 1962/63, 283 em 1969/70, 283 em 1970/71, 287 em 1971/72 e 310 em 1972/73.
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período colonial, particularmente a partir de 1960, quando: começou a ganhar força e se

difundir, pelo continente africano, idéias e movimentos anti-colonialistas; proliferaram

as lutas de libertação nacional, fortemente influenciadas pelo anseio de expulsão de

portugueses de suas terras e moradas, onde experimentaram diferentes modos de exílo;

a pressão da comunidade internacional sobre Portugal para que se desfizesse das antigas

possessões africanas torna-se mais contundente.

Na década de 50, a ONU, através de suas agências, desenvolveu uma série de

atividades visando pôr cobro às relações de dominação e subjugação entre grupos social

e culturalmente diferenciados. Para esse fim, foi criado, entre outras, uma Comissão de

Luta contra as Medidas Discriminatórias e de Proteção de Minorias, para estudar e

encontrar saídas para estas questões. De um inquérito realizado em 1956, a pedido dessa

comissão, resultaram uma série de princípios que deveriam nortear relações no campo

educacional nas regiões não autónomas. Dentre eles destacam-se:

“1) assegurar de fato como de direito para qualquer pessoa ou para
qualquer grupo distinto a obrigação escolar prescrita pela lei; 2)
respeitar de direito e de fato, em todos os estabelecimentos escolares,
as condições de admissão iguais para todas as pessoas e grupos
distintos; 3) não obrigar qualquer pessoa ou grupo distinto a receber
ensino, a que tenha direito, em estabelecimentos que seriam
propositadamente mantidos em nível inferior a outros
estabelecimentos do mesmo grau ou do mesmo ramo; 4) respeitar a
liberdade dos pais, ou, dado o caso, dos tutores legítimos, de procurar
para os seus filhos estabelecimentos particulares, contanto que estes
estabelecimentos se conformem com as normas mínimas prescritas ou
aprovadas pelo Estado em matéria de educação; não obrigar ninguém,
nem qualquer grupo, a receber uma instrução religiosa ou anti-
religiosa que não esteja de acordo com as suas convicções e respeitar a
liberdade dos pais, ou dos tutores legítimos, de assegurar a educação
religiosa dos filhos de acordo com as suas próprias convicções; (...) 9)
não negar aos membros de um grupo distinto o direito de exercer as
atividades educativas que lhes sejam próprias, como a direção de
escolas, mesmo que empreguem eventualmente a sua língua, com a
condição, todavia, de tal direito não ser exercido de forma a impedir
os membros de um grupo de melhor compreenderem a cultura e a
língua do conjunto social e de tomarem parte nas atividades coletivas
ou ainda que comprometa a soberania nacional de um Estado”68.   

                                                          
68Cf. U.N.E.S.C.O, Documento E/CN. 4/740-E/CN. 4/Sub. 2/186, p.p. 48-50, apud AZEVEDO, Ávila de.
“Política de Ensino em África”. Lisboa: Ministério do Ultramar, Estudos de Ciências Política e Sociais,
1958.
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Na tentativa de esvaziar os argumentos de críticos do regime (denúncias dos

líderes dos movimentos independentistas, respaldadas por uma série de resoluções de

comissões de agências da ONU vocacionadas para a luta contra a dominação e

subjugação dos povos), o governo português, demagogicamente, tomou a decisão de

reorientar sua política colonial, promovendo uma expansão muito significativa do

ensino nas suas colônias, a fim de contrariar os dados avançados. Deste modo, a

metrópole adotou, como anteriormente frisamos, medidas que visavam encobrir a

veracidade dos fatos: instituição do ensino obrigatório a partir dos seis anos, como

forma de conseguir o empolamento das estatísticas do ensino; aumento do número de

escolas primárias em todas as ilhas; implementação, a partir de 1952, de uma nova

modalidade de ensino, o ensino técnico; criação, em 1968, de escolas primárias

complementares, com ciclo preparatório do ensino secundário, que substitui tanto o 1º

ciclo do ensino liceal como ciclo preparatório do ensino técnico profissional69; extinção

do exame de admissão, em 196870, facilitando o acesso ao ensino secundário.

Em Cabo Verde estas medidas surtiram efeitos danosos. A expansão do ensino

básico assumiu formas quase explosivas. Em 1970, quando a população era de

270.00071 pessoas, havia quase 45.000 alunos72, o que significava uma multiplicação

por quatro ao longo de uma década. No ano de 1970, com todos os incrementos

promovidos por Portugal, foi duplicado o número de alunos que freqüentavam as

escolas pós-primárias: de cerca de 1.700, em 1960, para mais ou menos 3.500 no

dealbar dos anos 7073.

Para levar a cabo uma política de “escolarização total” (adequada aos

pressupostos de poder e prepotência de regimes totalitárias), o governo colonial, de uma

forma precipitada, organizou cursos para formar três tipos de professores:  em 1968

realizou o curso de monitores escolares, cuja duração foi de quarenta dias. Aos

candidatos era exigido a 4ª classe, e iam trabalhar nas zonas rurais; no ano letivo de

1969/70 foi criada a Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar (E.H.P.P.E),

para formar, durante quatro anos, professores primários para as zonas rurais. Podiam

                                                          
69 Ver Decreto-Lei nº47.480 de 23 de março de 1968, publicado no B.O. nº 12. Tal decreto dá corpo à
reforma do ensino que estava em processo desde os anos 50 com a extensão da escolaridade obrigatória.
70 “(...) Não haverá, pois, exame de admissão: bastará o exame da 4ª classe, tornado sempre obrigatório, e
de que aqueloutro representaria duplicação inútil”. Cf. Art. 2º do Decreto-Lei nº 48541 de março de 1968.
In Boletim Oficial de Cabo Verde, nº 12 de 23 de março de 1968.
71 Cf. CARREIRA, op cit., p. 278.
72 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 1970, pp. 59-60.
73 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, op cit., p. 61.
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concorrer candidatos habilitados com a 6ª classe. Os postos de ensino já tinham sido

criados nos anos 30 do século passado para combater o analfabetismo na metrópole:

 “(...) Os postos de ensino criados pelo presente decreto ficam sendo
mais um instrumento da iniciativa da ditadura em prol da diminuição
do número dos iletrados, ou seja da resolução do chamado problema
do analfabetismo”74.

Nas províncias ultramarinas os postos só foram criados nos finais dos anos 60,

para atender à política de escolarização total, que pretendia inflacionar os números

relativos à educação e “erradicar” o analfabetismo como medida de profilaxia

semelhante a combates contra certos flagelos como lepra, tuberculose, febre amarela,

etc.

Para formar professores primários, foi criada, em 1970, a Escola de Magistério

Primário, cujos candidatos tinham que possuir o nono ano de escolaridade. Assim se

explica que no ano letivo de 1973 existissem, em Cabo Verde, 1234 professores dos

quais: 66 professores formados pela Escola de Magistério primário; 114 professores de

posto escolar; 306 monitores escolares; 748 professores habilitados com o ensino

preparatório75
.

Estes dados põem a nu o descaso do governo português, que não estava

minimamente preocupado com a qualidade do ensino em Cabo Verde, mas sim com a

quantidade de crianças que deviam ser recrutadas como soldados para irem às escolas,

de modo a contrariar as denúncias feitas pelo P.A.I.G.C. Por outro lado, esses dados

deixam saber que o ensino estava entregue a professores com limitada preparação

pedagógica e inserção nas diversidades culturais inerentes a regiões e nações africanas,

o que veio a traduzir-se no sentido e na qualidade do ensino. São perspectivas que,

acampanhando as lembranças de Chantre em relação ao universo escolar, trazem à tona

as mazelas de “investimentos” massivos e totalizantes em escolarização, sem

programadas políticas culturais, simplesmente para produzir números e estatísitcas,

“Ensinar não é tarefa que se deve entregar a qualquer um. Exige
ciência e arte em quem se dispõe a exercê-la. (...) É evidente que o
professor deve ter domínio sobre a matéria que se propôs ensinar. Só

                                                          
74 Cf. CARVALHO, op. cit., p. 736.
75 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, op cit., p. 61.
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assim poderá escolher com relativa facilidade o melhor caminho que
leve a criança à compreensão do que explica. Há-de também possuir
habilidade para ajudar no momento oportuno os seus esforços, espírito
de isenção para admitir que ela muitas vezes não compreende porque
a explicação não foi suficientemente clara, paciência para observar a
eclosão dos interesses que o devem orientar, compreensão para as
bruscas mudanças de disposição, sensibilidade para descobrir as
particularidades de cada caracter, tacto para a encorajar quando vence
por si as dificuldades etc, etc..
Infelizmente, durante largos anos, não pensaram assim os reponsáveis
pelo recrutamento de professores de Postos de Ensino nesta província.
O concurso, muito ao contrário, com prejuízo do ensino, foi sempre
porta aberta a todos quanto não conseguiam emprego mais bem
remunerado. E quantas vezes não se viram guindados à situação de
professores os que não reuniam condições nenhumas para
desempenhar o cargo! O certo era que o número de postos aumentava.
Desastradamente vinham sendo alguns lugares para diplomados
extintos e substituídos por postos. Erro gravíssimo que se vem
refletindo nas gerações de crianças sacrificadas porque não tiveram
professor capaz para as habilitar durante as primeiras classes ou para
lhes ministrar o ensino da 4ª classe (...) A verdade é que por essas
pobres ilhas abundam actualmente professores de postos a quem
faltam ciência e arte para exercer o magistério”76

O aumento de matrículas no primário suscitou não só a necessidade de formação

de professores, como a construção de escolas e da aquisição de materiais didáticos.

Como nada disso foi feito, nas escolas onde o número de alunos aumentou, foi levado a

cabo o sistema de tresdobramento, que consistia em utilizar uma sala para três sessões

diárias, com prejuízo para a duração normal de algumas sessões, que passaram de

quatro horas e trinta minutos para três horas. Não só a quantificação atropelava a

qualificação, como instituiu a sobre-utilização de recursos materiais e humanos,

explicitando que  a ampliação ao acesso escolar perversamente redundou em inúmeros

fracassos que, subjetivamente, devem ter exacerbado formas de subserviência e, dentro

daquilo que almejam os portugueses, elevado perdas de identidade e de auto-estima.

Para Portugal, o crescimento do sistema escolar em Cabo Verde não se

justificava em termos econômicos, mas era necessário do ponto de vista de uma política

de preservação de seu domínio, posto que visava, a despeito dos efeitos práticos, fazer

face à constante pressão internacional. Em sua desastrosa e retardada política de

expansão escolar, Portugal utilizou-se destes meios para legitimar-se perante a

população e a opinião pública internacional. Porém, o processo histórico impediu

                                                          
76 Cf. CHANTRE, op. cit., p. 27.
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avaliações do impacto que essa política teria provocado em toda sua dimensão, já que o

domínio colonial não foi mantido. Ao mesmo tempo, a “elite” constituída por aqueles

que haviam freqüentado escolas pós-primárias, ou mesmo superiores, aumentou

sensivelmente, o que deu lugar a uma diferenciação social cada vez mais acentuada em

Cabo Verde. A base mais importante para a expansão desta “elite” foi o aparelho de

estado colonial, não apenas em Cabo Verde, mas também nas outras colônias.      

As reformulações no sistema de ensino, particularmente as operadas no período

final da vigência do regime colonial, atendiam a pretensões de grupos hegemônicos

metropolitanos (Estado, Igreja) e por eles foram encetadas com a intenção de dar

continuidade ao projeto de dominação, sem qualquer preocupação com o conteúdo de

uma reforma que minimamente fosse de encontro aos interesses dos povos colonizados.

O sistema de ensino colonial, apesar dos exorbitantes avanços quantitativos

observados a partir dos anos 60 do século passado, apresentava deficiências gritantes e

precisava, realmente, ser reformado para dar conta dos desafios da era de sociedades do

pós-guerra. Os temas mais relevantes que demandavam análises aprofundadas e as

possíveis soluções, entretanto, nem sequer foram cogitados.

Na conjuntura do final de século, o exercício da cidadania impos que todas as

pessoas aprendessem, permanentemente ao longo da vida, independentemente do seu

nível de escolaridade inicial. Impos-se uma adequação do sistema escolar e educacional

à nova realidade, sendo flexível para oferecer oportunidades não apenas aos

escolarizados, mas principalmente àqueles que, já sendo adultos e participando do

mercado do trabalho, não tiveram a oportunidade de prosseguir e completar seus

estudos na idade apropriada.

O ensino não podia mais restringir-se às elites tradicionais. Tornou-se urgente

conceber sistemas de ensino em que a maioria, independentemente da posição social ou

outros indicadores, pudessem ter oportunidades compatíveis e não sofrerem

penalizações por pertencerem a grupos socio-culturais desqualificados ou

desmoralizados de antamão.
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Capítulo 2

A educação no pós-independência

Tal como em outras paragens da África, a independência de Cabo Verde

significou continuidades e rupturas em relação ao período colonial. Registraram-se

situações de continuidades muito sigificativas no nível dos recursos: terras de extensão

limitada, na maioria dos casos de fraca qualidade e muitas vezes esgotadas; boas

condições naturais para a pesca, mas que exigiam grandes investimentos na indústria

piscatória; algumas praias que poderiam incentivar o turismo.

Em consonância com estas condições do meio ambiente, registraram-se

continuidades no campo econômico: uma produção de auto-subsistência alimentar que

não atendia à demanda; ausência de uma produção, satisfatória, de bens de exportação.

Mesmo com a enorme expectativa que o processo de independência gerou, quando

esperava-se que tal desiderato catapultasse o país para um equilibrado desenvolvimento

sócio-econômico, a população, tal como na fase final do regime colonial, continuou a

ver-se obrigada a emigrar, à procura de meios de sobrevivência em outras paragens.

Mas também registraram-se continuidades no tangente à identidade nacional,

quando ainda era perceptível uma filiação cultural e política muito clara das elites (e de

uma parte considerável da população) à Portugal, o que se explica, em certa medida,

pelo fato da maioria dos governantes cabo-verdianos terem adquiridos suas formações

em Portugal. Em outros casos, por manterem relações estreitas com Portugal, mesmo

nos momentos de disputas mais acirradas, como no período que antecedeu à

independência.

Em sentido contrário, ocorreram mudanças incisivas que se traduziram,

efetivamente, na formulação de um sistema político que comportou possibilidades aos

cabo-verdianos de seguirem uma política de desenvolvimento definida em função dos

seus interesses1. Outra ruptura, não menos significativa, referiu-se à descolonização: na

ausência de uma metrópole que apontasse os rumos, o país viu-se, a partir daí, obrigado

a atrair recursos junto a parceiros internacionais que garantissem a sua estabelidade.

                                                          
1 O grifo deve-se ao fato de tais interesses serem bastante relativos. Países como Cabo Verde, cujo poder
de barganha no jogo de influências internacionais era quase nulo, viam seus interesses enormemente
condicionados pelas pelejas  globais, que marcavam a geo-política internacional.
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Neste contexto deve-se inserir a problemática educacional em Cabo Verde,

considerando a pesada herança que a traumática experiência colonial nos legou. O

ensino passou, a partir da independência do país, em julho de 1975, para a tutela dos

Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Saúde e Assuntos Sociais

(Organograma 1), sendo organizado, até meados dos anos 80, nos mesmos moldes

gerais prevalecentes à época da independência do país. A partir de então, reformulações

paulatinas foram introduzidas, visando conferir maior organicidade, como mostra o

Organograma 2. Entretanto, essas reformulações não causaram alterações significativas,

nem na sua estrutura básica, nem nos seus índices de desempenho.

O ensino ficou assim distribuído: uma educação pré-escolar não obrigatória, de

alcance urbano-rural, mas de pouca expressão em termos quantitativos; um ensino de

base dividido em dois ciclos: o ensino básico elementar (EBE), com duração de quatro

anos, geralmente ministrado por um único professor; e o ensino básico complementar

(EBC), com duração de dois anos, dividido em áreas de conhecimento disciplinar,

trabalhadas por vários professores; ensino secundário de cinco anos, de caráter liceal,

oferecido em dois ciclos: o ensino secundário geral (ESG), de três anos de duração e o

ensino secundário complementar (ESC) de dois anos; paralelamente ao ensino liceal

funcionou o ensino secundário técnico e profissional, de três anos de duração, oferecido

pela Escola Industrial e Comercial do Mindelo (EICM), em um único ciclo de

formação, iniciado após a conclusão da 6ª classe; ensino preparatório para o magistério

do ensino básico elementar, iniciado após a conclusão do 3º ano do curso geral, com

duração de dois anos; ensino pós-secundário, de dois ou três anos de duração, específico

para a formação de professores para o ensino secundário geral (dois anos) e para o

ensino secundário complementar (três anos), nos dois casos após o término do 2º ciclo

de estudos secundários - 11ª classe. Outro ramo de formação pós-secundária passou a

ser ministrada no Centro de Formação Náutica (CFN), em Mindelo; a alfabetização de

adultos foi desenvolvida através do Programa Nacional de Alfabetização, visando a pós-

alfabetização.

Foi organizado, em paralelo, um sistema de ensino extra-escolar de formação

profissional, sob a tutela do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais (MSTAS), cujo

funcionamento estava a cargo do Instituto de Formação e Aperfeiçoamento Profissional

(IFAP); alguns centros e programas de formação profissional coexistiam dentro do

sistema extra-escolar, com objetivos específicos e áreas determinadas de atuação

(Quadro 4).
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ORGANOGRAMA 1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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Ministro

Gabinete
do

Ministro
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Fonte: MNE, 1986.
Organograma 2
Sistema de Ensino – graus, ramos e acessos

Direção Geral
da Cultura

Direção Geral
da Educação

Gabinete de
Estudos e
Planejamento

Div. do Ensino
Básico

Div. do Ensino
Secundário,
Técnico e
Profissional

Rádio
Educativa

Div. de
Educação
Física Escolar Direção

Regional de
Educação e
Cultura

Direção de
Educação
Extra-escolar

Direção de
Educação Física

e Desporto

Divisão de
Educação
Extra-
escolar

Tele-
Educação

Divisão de Estudos e
Apoio Pedagógico

Planificação

Div. de Formação de Quadros e Coord.

Planificação

Inspeção Geral

Secretaria Geral

Dep. do Pessoal e Cont. Administrativo

Dep. Equipamento e Material Escolar

Dep. De Ação Social Escolar
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Fonte: MNE, 1986.

Form. Prof. Ens.
Secundário

Form. Prof. EBC

Ensino Liceal

Complementar

Ensino Básico

Mag. Primário

Elementar ComplementarCurso Geral

Curso Formação Técnica

Curso Const. Civil

Curso S. Eletricidade

Curso Admin. e Comércio

Curso Mecânica

b)

b)  e c)

a) Pré-escolar
b) Infantis
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Quadro 4: Estrutura da Formação Extra-
escolar

(1)- Foram  transformados em Centros Permanente de formação; (2) - Reciclagem no Setor de Pescas; (3)- Serviço de Formação; (4)
- Setor Terciário; Fonte: Ministério da Saúde e Assuntos Sociais.

INIA

S.F. (3)

M.D.R.P. - TUTELA

Comissão Interministerial de
Formação para o
Desenvolvimento Rural

Centro de Formação
Polivalente São Jorge

• Formação de
Técnicos Médios

• Formação de
Técnicos Profissionais p/
agricultura e pecuária

• Formação de
camponeses

• Ações de

M.S.T.A.S. - TUTELA

I.F.A.P. C.F.N.

M.T.C.T.  - TUTELA

• Formação de Técnicos
Sup., Médios e Profissionais

o Pilotagem
o Máquinas

• Rádio tecnia
o Reciclagem

(2)

UNIDADE DE FORMAÇÃO

• Construção Civil (1)
• Eletricidade
• Carpintaria
• Canalização
• Mecânica (1)

Centro de Formação S.T. (4)

• Form. de
Escrit./Datilografia

• Form. de Secretários
• Form. de Contabilistas

Formação em Gestão de Empresa

• Diretores
• Chefias Intermediárias

Direção Geral da Saúde

Formação do Pessoal da Saúde
• Enfermeiros
• Atendentes de

enfermagem
• Técnicos de Lab. e de

RX

Formação de Técnicos e
Profissionais
• Administração e

Comércio
• Mecânica
• Construção Civil
• Eletricidade

Conselho Nacional do PAICV

I.C.S.

Centro de S. Jorginho

Formação de Operários
Especializados
• Carpintaria
• Mecânica
• Eletricidade
• Canalização

• Formação de Quadros
Médios em Ciência Social

• Reciclagem dos
Quadros das Organizações
de Massas

• Formação dos Quadros
do Partido

Instituto Amílcar Cabral
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No período colonial, a pedagogia utilizada, o conteúdo das disciplinas, o

objetivo da educação e a utilização do português como língua veicular do ensino,

constituíam-se nos elementos facilitadores de seleção social, transformando a escola

num espaço de legitimação de deferenciações entre grupos oriundos dos diferentes

quadrantes da sociedade, assim como o reforço da situação de subjugação da maioria

por uma pequena elite. Com a independência, à educação foi dada nova dimensão,

sendo-lhe atribuída papel fundamental na transformação das estruturas e relações

sociais, de modo a impulsionar o desenvolvimento e a unidade nacional. Entretanto, não

obstante o discurso de ruptura com o passado colonial, cerca de uma década depois da

independência o sistema de ensino continuou “altamente seletivo e discriminatório,

inadaptado às condições geográficas, físicas e humanas, às tradições culturais e às

exigências do desenvolvimento nacional”2.

Uma análise atenta aos primeiros dez anos de independência permite perceber

que as grandes metas traçadas para a educação não foram alcançadas. Objetivos como a

“integração da escola na vida da comunidade, a ligação entre a escola e o mundo de

trabalho” exigiam condições que, na prática, segundo o próprio plano, o país, nos

meados dos anos 80, ainda não podia atender. Outro obejtivo que ficou por concretizar-

se, não obstante condições bastante favoráveis, foi o “reforço da identidade cultural”. O

PAIGC/PAICV viu as coisas facilitadas, pois, no processo da formação do povo cabo-

verdiano as diferenças étnicas de populações em presença diluíram-se, dando origem a

um povo mestiço, com uma unidade identitária sólida, que resistiu a todas as formas de

descaracterização e desconfiguração, constituindo base para a unidade nacional. A

identificação cultural do cabo-verdiano, na altura da descolonização, era tão bem

resolvida que, contrariamente ao que se passava noutros países africanos que emergiram

para a independência, sem uma identidade cultural muito bem definida, e que tiveram

que assumir a língua do antigo colonizador como elemento de unificação nacional, o

PAIGC/PAICV teve, tão somente, de fazer um trabalho de valorização da África. Daí

que as elites governamentais, na busca de algo novo para construírem seus discursos

sobre a idéia de nação, logo após a independência, trataram de recuperar, dentro daquilo

que lhes interessava, algumas práticas culturais, de cariz africano, proibidas no período

colonial.

Ficaram por concretizar, também, esses objetivos: redução ou mesmo

erradicação do analfabetismo, que atingia cerca de 60% da população adulta, em 1975;
                                                          
2 PAICV, op. cit., p. 5.
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alargamento da oferta de ensino de modo a satisfazer a procura crescente; melhoria do

sistema educativo adequando-o à nova conjuntura face a novas funções e

responsabilidades que o Estado foi chamado a desempenhar nos domínios da

organização política e econômica3. O ensino cabo-verdiano limitou-se, nesse período, a

pequenos ajustes, mantendo, grosso  modo, a estrutura herdada do período anterior,

como narrou Semedo, ao rememorar momentos vivenciados na educação, quer como

estudante, no período colonial, quer como profissional na área da educação, no pós-

colonialismo em Cabo Verde

“(...) do ano 1975 até aos anos 80 ... o grosso foi continuidade. Houve
pequenos ajustes no programa, que se restringem às partes em que se
fazia apologia ao colonialismo (...) Em termos de discurso, houve a
preocupação de introduzir-se na escola .... substituir o discurso
colonial por um discurso centrado num ideal de democracia nacional
revolucionária ... há um modelo monopartidário e há uma certa
apologia do africanismo ... dá-se uma viragem para a África, há um
culto da africanidade e de um ideal revolucionário. Esta é a grande
mudança que se opera. De resto, nada mudou, não houve produção de
manuais, fez-se um ou outro fascículo que, entretanto, revelou-se
insuficiente”4.

O desbloqueio do acesso à educação e sua nacionalização configuravam, na

perspectiva do governo cabo-verdiano, como condições indispensáveis para a igualdade

de oportunidades. A reformulação dos conteúdos, o incentivo aos alunos dos grupos

sociais mais desfavorecidos, a abertura da escola à comunidade, a necessidade de novos

parâmetros de ensino adequados aos anseios da população cabo-verdiana, foram

questões que, nos discursos oficiais, no imediato pós-independência, vieram à tona,

como se poderá inferir da seguinte passagem do Art. 15º, da constituição da República

de Cabo Verde:

“(...) educação deve adaptar-se às necessidades, deverá manter-se
estreitamente ligada ao trabalho produtivo, proporcionar a aquisição
de qualificações, conhecimentos e valores que permitam ao cidadão
inserir-se na comunidade e contribuir para o seu incessante
progresso”5.

                                                          
3 Cf. MEC, 1985, p. 39.
4 SEMEDO, José Maria. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 30 de abr. 2004.
5 REPÚBLICA DE CABO VERDE, 1980, art. 15º.
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As medidas implementadas no período 1975 a 1980, que poderíamos designar

como a primeira fase da estruturação educacional após a independência, caracterizado,

essencialmente, pela continuidade do aumento dos efetivos (Quadro 5), só reforçaram a

tendência massificadora que o ensino em Cabo Verde vinha assumindo. Nota-se, ainda

nesse período, a ausência do pré-escolar, nível temporariamente suspenso, devido à

carência de infra-estruturas e pessoal qualificado.

Quadro 5
Evolução do número de alunos por nível de ensino e ano letivo

                                       Níveis de Ensino
Básico Secundário

Ano
Letivo

EBE EBC Total CG CC CT Total Total Geral

1974/75 49004 3551 52555 1430 337 420 2187 54742
1975/76 60195 4599 67408 1648 337 629 2624 67408
1976/77 56042 4344 60386 1972 291 427 2690 63076
1977/78 55406 4092 59498 2051 292 592 2935 62433
1978/79 54492 4333 58825 2171 404 794 3369 62294
1979/80 52209 5907 58116 2491 415 699 3605 61721

Fontes: Anuário de Estatística Escolar; I e II PND’s, Relatório Setorial,1982, 1986/90; ME/GEP, 1993

O ensino básico (englobando o ensino elementar, as quatro primeiras classes, e o

ensino complementar, de dois anos) continuou, por mais de uma década, a ser

estruturado nos mesmos moldes da última fase do período colonial. O ensino secundário

(ES), estruturado em duas vias, a liceal (Ensino Secundário Liceal - ESL) com o curso

geral de três anos e o curso complementar de dois, e a via técnica (Ensino Secundário

Técnico - EST), ministrada apenas na Escola Comercial do Mindelo, com vários cursos,

com a duração de três anos, sofreu pequenas reformulações, em relação ao período

colonial, com a introdução da via técnica6.

A formação de professores do ensino básico para fazer face à demanda, a

melhoria da qualidade do corpo docente e a criação do curso de formação de

professores, na cidade da Praia, para desempenhar funções de docência no ensino

secundário, foram outras medidas postas em prática no âmbito dos primeiros ajustes do

sistema educacional, no imediato pós 19757.

                                                          
6 Casos dos cursos de Administração e Comércio, Mecânica, Eletricidade, Construção Civil.
7 O Centro de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo (CENFA), criado em 1978, oferecendo
formação nas áreas da administração geral, econômica e financeira e administração laboral, no setor da
saúde e assuntos sociais, para além do curso de enfermagem e cursos de animadores sociais; o IFAP
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À educação de base foi atribuída especial relevância, com a generalização do

EBE à quase totalidade da população em idade escolar8. A expectativa era, com o

alargamento deste nível, municiar as populações de instrumentos de base para formas de

conhecimento, além de “desenvolver nelas as capacidades e hábitos de trabalho, e as

instigassem a procurar desenvolver o espírito crítico, fomentando a participação na

resolução dos problemas do país”9. Como fica evidente, a nível de discurso, procuravam

formar campos de deveres e direito. No referente a hábitos de trabalho, nos documentos

governamentais é frequente o uso destas expressões para se referir a alguns hábitos das

populações. Prática muito usada no período colonial, quando os africanos eram

rotulados de preguiçosos pelos colonizadores, é, de certo modo, reiterada no período

pós-colonial, sobretudo a nível do discurso.

A inserção da escola na comunidade, articulada à vida e ao mundo do trabalho

foi, em tese, o modelo educativo proposto. Ao ensino básico complementar foi atribuído

o papel de reforçar a importância da educação face à problemática econômica e social10,

em termos de valorização dos Recursos Humanos, conforme preceitos e instâncias de

racionalização do trabalho em voga a oriente e ocidente.

De 1976 a 1981, a taxa de escolarização do ensino básico elementar ultrapassou

os 80%. Contudo, esse fato, por si só, não elimina o insucesso escolar, que manteve-se

elevado, apresentando, em 1979/80, ídices ainda mais altos, com disparidades regionais

acentuadas11. No ensino básico complementar, a taxa de escolarização aproximava-se

dos 12%, com níveis de aprovação na ordem dos 50%, oscilando de concelho para

concelho, de acordo com as condições de cada região. No ensino secundário

aumentaram as inscrições e diminuiram as taxas de repetência, com diferenças

regionais, continuando o ensino técnico a despertar pouco interesse, a despeito da

introdução de cursos noturnos, em 1976/77.

                                                                                                                                                                         
(Instituto de Formação e Aperfeiçoamento Profissional) para programar, coordenar e dinamizar ações de
formação profissional extra-escolar; o Centro de Formação de S. Jorginho e o Departamento de Formação
do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA), locais onde, também era oferecida alguma
formação profissional, são instituições, que fora do sistema escolar, proporcionavam aos cabo-verdianos
uma formação para o enquadramento no mercado de trabalho.
8 Foi desenvolvida, em simultâneo, uma ampla campanha de alfabetização de adultos e jovens com idade
superior a 15 anos.
9 PAICV. “O novo ensino em Cabo Verde”. Praia: DIP-PAICV, documentos do II Congresso, 1983, 8 -
12.
10 ROCHA, M; FAZENDEIRO, A. “A valorização dos Recursos Humanos em Cabo Verde, Algumas
Reflexões: economia e socialismo”. Lisboa: 1986.
11 Para uma aferição desses dados ver I PND, Vol. II.
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No tocante à infra-estrutura, no ensino básico elementar, foram construídas, a

partir de 1975, mais 119 salas12. Entretanto, esse número revelou-se insuficiente para

fazer face à demanda, persistindo a grande carência a este nível, o que levou à

sobreocupação: três turmas por sala e redução da respectiva carga horária diária para

duas horas e trinta minutos, refletindo-se negativamente no processo ensino

aprendizagem.

Para o ensino básico complementar foram disponibilizados 15 estabelecimentos

de ensino, com 108 salas13. Ainda assim, esse segmento continuou com reduzida

cobertura em todas as ilhas, tirando a possibilidade a muitos alunos de o freqüentarem.

No ensino secundário, os constrangimentos foram ainda maiores: os dois liceus que

estavam em funcionamento na altura, um em S. Vicente, construído em 1917, e outro,

de construção mais recente, em 1956, na cidade da Praia, dispunham de apenas 51 salas.

Havia uma seção na ilha do Sal, que só funcionava devido à boa vontade de um grupo

de cidadãos que cedeu, gratuitamente, as salas e ainda, em alguns casos, dava aulas.

O corpo docente no ensino básico elementar, no ano letivo 1979/80, era

composto por 1225 professores. Desse contingente, 9% tinham o curso do Magistério

Primário, 80% apenas a 6ª classe, sem qualquer formação pedagógica, e 10% eram

simples monitores, com 4ª classe e dois meses de preparação14.

No ensino básico complementar, cujo quadro docente, em 1979/80, estava

preenchido por 203 professores, apenas 5% eram formados (Quadro 6), sendo a maior

parte ocupado por jovens com o curso complementar liceal concluído, que aguardavam

a obtenção de bolsas de estudo para o estrangeiro, ou que procuravam entrar num

emprego melhor remunerado, sem concentrarem-se nas áreas a que estavam alocados.

Quadro 6

Corpo docente por nível e por ano letivo

NívelAno
EBE % EBC % ESL % EST %

1979/80 1225 9.8 203 5.0 117 - - -
1980/81 1378 10.8 208 13.6 122 - 35 -
1981/82 1402 11.9 238 9.6 160 - 29 -
1982/83 1473 13.8 245 7.3 167 - 30 -
1983/84 1588 14.9 257 7.8 164 63.2 30 -
1984/85 1427 16.6 280 17.5 162 62.0 33 -

Fontes: I e II PND, Relatório Setorial, 1982-1986/90; ME/GEP, 1989, 1992 e 1993.

                                                          
12 Cf. UNESCO – “Educação e Formação em Cabo Verde”, 1986.
13 Cf. UNESCO, op. cit., p. 43.
14 Ministério da Educação, Ciência e Cultura. Educação. Praia: Anuário Estatístico, 1978/79.
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As mudanças no sistema educacional revelaram-se ineficazes, pois as carências

de infra-estrutura e pessoal qualificado fizeram com que os resultados fossem apenas

quantitativos, perpetuando a situação ocorrida às vésperas da independência.

Um olhar atento para a situação sócio-profissional dos pais, ou encarregados de

educação dos alunos, dos diferentes níveis de ensino, sugere que nos segmentos da

educação de base, particularmente no ensino básico elementar, houve uma maior

concentração de alunos oriundos de famílias de profissões rurais e que, à medida que

aumenta o nível de escolaridade, crescem também a presença de grupos vinculados a

profissões urbanas, com especial ênfase para a função pública (Quadro 7). Este foi um

fenômeno que se alastrou pelos vários quadrantes da sociedade cabo-verdiana, com o

funcionalismo a servir como válvula de escape, reforçando as perspectivas burocráticas,

muito marcantes em países que emergiram para a independência entre os anos 50 e 70

do século XX, como Cabo Verde, enfeudando a máquina estatal em quase todos os

níveis.

Quadro 7

Qualificação profissional de pais e encarregados de educação

EBE EBC ESG ESCProfissões Pai/Encar.

Artesão 2.3% 2.8% 3.8% 1.1%
Agric. por conta própria 7.2% 3.1% 2.9% 3.3%
Comerciante 2.6% 6.0% 6.4% 5.2%
Empregado do comér. e ind 1.4% 3.5% 4.3% 6.5%

Func. ou militar reformado 0.9% 2.1% 4.1% 1.1%
Mec, eletric., carp., etc 3.7% 4.4% 4.5% 7.7%
Pescador 4.3% 0.8% 2% 0.7%
Trabalhador rural 53.9% 22% 17% 0.3%
Outras profissões 19% 32.9% 23.7% 60.4%

Legenda: Eletric – eletrico; Carp. – Carpinteiro; Ind. – Indústria; Func. – funcionário; Mec. – mecânico;
comér. - comércio.
Fontes: MEC, Anuário Estatístico, 1978/79; I PND, 1982

Não obstante os discursos sobre a educação sugerirem intenções de reequilíbrios

a nível sócio-econômico, esta continuou  a ser usada como instrumento de reprodução

de mecanismos de dominação, não eliminando as desigualdades sociais, um pouco à

semelhança do que aconteceu no período colonial.
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Nos primeiros anos da década de 80, o sistema de ensino cabo-verdiano

conservava, no geral, as mesmas características do sistema vigente no crepúsculo do

período colonial. O ensino básico elementar, com 83% do total de efetivos, continuava a

albergar o maior número de alunos15.

Tornou-se mais saliente, na primeira metade da década de 80, a profunda

contradição entre objetivos e diretrizes do Partido e do Governo no concernente à

educação e ao sistema de ensino, reconhecidamente, alvo de interesses contraditórios,

fruto da desigual distribuição dos bens econômicos, altamente seletivo, discriminatório

e inadaptado às necessidades do país e aos interesses das populações16. Cada vez mais

os poderes constituídos não condiziam com as teses do Partido/Estado: “o sistema de

educação e formação deve adaptar-se a todos os cidadãos, qualquer que seja a sua idade,

sexo ou situação sócio-profissional”17.

Nos primórdios da independência, os debates sobre educação enfatizaram a

valorização dos recursos humanos e a democratização do ensino, fazendo com que, em

uma década, 1976/77 para 1984/85, a demanda por educação explodisse, aumentando

desmesuradamente a pressão sobre o sistema escolar. Paradoxalmente, como mais

adiante veremos, as desigualdades acirraram-se nos anos 80, com fortes indícios de

perpetuação da má qualidade do ensino, que vinha do período colonial. Esta fase,

marcada pela forte herança das reformas de emergência realizadas na fase final da

dominação portuguesa, que se traduziram num conjunto de problemas estruturais e

estruturantes, marcou uma segunda, que

“corresponde ao período de ajustamentos adicionais visando adequar a
procura à capacidade de oferta através de medidas de carácter
administrativo  de contenção da pressão sobre o ensino liceal em
conseqüência da explosão registada no ensino primário e da ausência
de alternativa de formação pós-básica”18.

O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), 1982/85, enquadra-se

nesta fase de prosseguimento de transformações operadas no sistema educativo

equivalente à primeira etapa do processo de desenvolvimento, onde o Partido/Estado

                                                          
15 O EBC tinha 11.5%, o ESL 4.5% e o EST apenas 1.1%.
16 SECRETARIA DE ESTADO DA COOPERAÇÃO E PLANEAMENTO. “I PND”, 1982, 9.
17 PAICV, op. cit.,, p. 9.
18 RIBEIRO, M, BRITO, J. “Ensino Superior e Reforma Educativa”. In Fórum Internacional sobre o
Ensino Superior em Pequenos Estados Insulares, Praia, 12 a 19 de mar. 1994, p. 22.
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pretendia eliminar, no essencial, as marcas do colonialismo e criar as bases para um

desenvolvimento, mais abrangete. Esse plano desnudou a profunda contradição entre os

objetivos e diretrizes do Partido para com o sistema de ensino prevalecente e salientou a

urgência de ações que visassem a implementação progressiva de novas modalidades de

ensino, coerente com os objetivos de reconstrução nacional e de edificação de uma nova

ordem social. A premência do ensino adaptar-se às necessidades da comunidade e de

manter-se em estreita ligação com o trabalho produtivo foi reconhecida, mesmo por

aqueles que estavam na sua direção.

O I PND realçou que, ao ciclo básico de ensino, cabia munir os estudantes de

instrumentos, mecanismos, atitudes e habilidades que lhes possibilitassem uma

participação consentânea com as premissas desenvolvimentistas, quer a nível

comunitário como nacional, funcionando, ainda no discurso, como meio de luta contra a

miséria, a exploração e a eliminação de desigualdades sociais e disparidades regionais19.

O ensino secundário, com a mesma estrutura da época colonial, defrontou-se

ainda com a falta de quadros qualificados e constrangimentos financeiros, posto que não

tinha sido reformulado devido à sua maior complexidade, tendo apenas sido

introduzidos alguns ajustes nos conteúdos programáticos, tão somente nas disciplinas de

História, Filosofia e Formação Política.

Ao nível do ensino secundário liceal, a inexistência de disciplinas com objetivos

práticos, a formação acadêmica de cariz enciclopédico e vasto, a falta de orientação

profissional, dificultada pela rigidez curricular, desgarrada das condições sociais cabo-

verdianas, transformaram este nível de ensino numa simples via de acesso ao ensino

superior, onde à maioria era negado acesso, já que precisavam deslocarem-se ao

exterior. A transposição de estruturas e práticas pensadas para realidades históricas

opostas (a coexistência de práticas e estruturas do período colonial) só poderia traduzir-

se na defazagem entre projeto e realização, emperrando cada vez mais a concretização

dos objetivos do desenvolvimento20.

Um conjunto de problemas21 emperrou o sistema educacional cabo-verdiano,

obrigando o Ministério da Educação a repensar estratégias, “realizar estudos e preparar

                                                          
19 Cf. I PND, op. cit., p.p. 1-36.
20 Para tanto, uma série de fatores são identificados como responsáveis: a falta de articulação entre a
formação básica e os outros níveis de ensino; dificuldades do ensino básico em enquadrar-se na
problemática do desenvolvimento comunitário; um ensino técnico e profissional inadequado  às
demandas de desenvolvimento do país; desarticulação entre o sistema de educação formal e as ações da
formação extra-escolar; desarticulação do nível secundário com a formação profissional.
21 Entre eles, o baixo nível de qualificação do corpo docente, a insuficiente e mal equipada rede física
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os meios materiais e humanos necessários à implantação de um sistema de educação e

formação coerente com a (...) opção de desenvolvimento”22.

Resultado do aumento do fluxo entre o ensino básico elementar e o ensino

básico complementar, do êxodo rural e das migrações inter-ilhas (que se traduziram em

aumentos diferenciados no ensino básico elementar), na primeira metade da década de

80, o número de seus alunos estabilizou, com o ensino básico complementar a conhecer

um ligeiro aumento do seu efetivo. Os segmentos superiores, ensino secundário liceal e

ensino secundário técnico, continuaram a receber tratamento marginal. Não obstante,

houve um crescimento no número de alunos do ensino secundário liceal, que passou de

2500 para 4128, ou seja, ocorreu um aumento rondando os 65%23. Contudo,

considerando a relação oferta/demanda, não se pode afirmar que o ensino melhorou,

nem em termos de instalações muito menos de corpo docente.

No ano de 1981, a rede escolar operava com 443 salas construídas pelo Estado e

284 alugadas ou cedidas, com  459 dessas salas consideradas adequadas e 200 tidas

como inadequadas para o fim24. A rede escolar continuava apresentando défices em

termos de salas de aula, particularmente as destinadas para o ensino básico elementar: o

défice de salas era grande (220), por isso, 31025 continuavam no regime de

tresdobramento.

O ensino básico complementar, também defrontou-se com constrangimentos

estruturais sérios – havia um grande défice de salas. No ensino secundário convivia-se

com a saturação das instalações (Quadros 8 e 9). Os incentivos escolares, assistência

alimentar e concessão de material escolar, com cobertura reduzida a nível do território

nacional, não respondiam satisfatoriamente à demanda. Os constrangimentos de carácter

financeiro, aliados ao insuficiente orçamento de despesas e à grande dependência

externa na elaboração e concretização de orçamento e investimentos, assim como à

inelasticidade dos orçamentos, foram os principais óbices apontados, como

dificultadores do bom funcionamento do sistema.

                                                                                                                                                                         
escolar, a ausência de ensino profissional, a inadaptação dos planos de estudo e dos programas às
realidades nacionais, a deficiente cobertura dos programas de ação social escolar, os problemas de
carácter institucional e administrativo, o peso excessivo das bolsas de estudo no estrangeiro.
22 SECRETARIA DE ESTADO DA COOPERAÇÃO E PLANEAMENTO, op. cit., 9.
23 Cf. ME, Direção Geral da Educação, dados estatísticos, 1981.
24 Cf. ME, op. cit., p. 53.
25 Cf. ibid, p. 53.
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Quadro 8
Inventário dos Estabelecimentos de ensino e número de salas, por nível e por ano letivo

Instituições de Ensino Salas de aula
Ano

Letivo EBE EBC ESL EST EBE EBC ES
1980/81 430 15 3 1 717 128 51
1981/82 430 15 3 1 727 - -
1982/83 430 15 3 1 - - -
1983/84 430 15 3 1 759 140 72
1984/85 430 15 3 1 750 146 94
1985/86 430 15 4 1 - 163 -
1986/87 347 16 4 1 - - -
1987/88 347 18 5 1 - - -
1988/89 347 18 5 1 - - -
1989/90 - - 6 1 625 206 -

Fontes: I e II PND, Relatório Setorial, 1982-1986/90; ME, 1989, 1992 e 1993.

Quadro 9

Evolução do número de alunos por professor nos vários  níveis de ensino

   1983/84___    1988/89__
Alunos Prof. A/P Alunos Prof. A/P

Nív
eis
de
Ensino

EBE 47.251 1.588 29,8 53.520 1.576 33,9
EBC 8.507 257 33,1 12.399 382 32,4
ESG 3.055 128 30,4 6.543 255 29,1
ESC 830 * * 873 * *
EST 730 * * 805 53 15,2

Fontes: ME, 1988, 1989; Relatório da UNESCO, 1986.
* sem dados

A qualificação do corpo docente também era um problema para o funcionamento

do sistema: no ensino básico elementar apenas 16% de professores tinham formação

adequada para o desempenho de função docente. No ano letivo de 1984/85, no ensino

básico complementar, apenas 17% dos professores eram formados. No ensino

secundário a situação mudava um pouco, com 62% de professores, em 1984/85, com

formação de bacharelato ou licenciatura (Quadro 10).
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Quadro 10

Corpo docente por nível e por ano letivo

Ano   Nível
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

EBE 1427 1493 1464 1523 1577
EBC 280 295 327 369 378
ESL 162 167 170 191 238
EST 33 33 34 52 56

Fontes: I e II PND, Relatório Setorial, 1982-1986/90; ME/GEP, 1989, 1992 e 1993.

A formação de professores (Quadro 11) ainda era deficitária para as necessidades do

país.

Quadro 11

Taxas de aproveitamento nos cursos de formação de professores

Anos MP EBC ES Total
1979/80 20 * * 20
1980/81 22 * * 22
1981/82 24 * 27 51
1982/83 25 * 19 44
1983/84 22 28 15 65
1984/85 32 9 13 44
1985/86 30 42 8 80
1986/87 30 * 4 34

Legenda: * - sem dados
Fontes: II PND (OE) e MEC, 1985 E 1989.

As dificuldades estruturais, somadas ao desencontro currículos/estrutura escolar

e formas culturais de vida dos estudantes cabo-verdianos, contribuíram para a

inadequação do sistema de ensino aos perfis da população escolar, traduzindo em

elevadas taxas de repetência e de abandono. Aliado aos fatores acima sinalizados estão

as condições materiais de muitos alunos que eram forçados a deslocamentos do local de

residência, dada a configuração da rede escolar, sem que o Estado oferecesse saídas

para alguns desses problemas. No caso do afastamento da rede escolar em relação aos

locais de moradia, poderia ser solucionado com a disponibilização de transporte

gratuito. Estas condições e os custos da educação que as famílias tinham que arcar,

inviabilizavam a frequência do EBC e do ES para alunos oriundos das classes sociais

menos favorecidas, particularmente das áreas rurais.
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Se são colocadas algumas reservas em relação à independência política e

econômica de Cabo Verde, elas também são extensivas a questões do ensino em suas

vertentes ideológica e cultural, com problemas pontificando na questão lingüística, com

a prevalência da língua do antigo colonizador como a oficial, funcionando como

elemento diferenciador entre grupos sociais. Ainda hoje, não obstante a possibilidade

das pessoas expressarem-se na língua materna, o crioulo, notam-se bloqueios e

discriminações provocados por tal situação indiciadora de resquícios coloniais, quando

o uso do crioulo era proibido, sendo-lhe atribuído um conjunto de epítetos

desconfiguradores, como atrás vimos.

Não é por acaso que, mesmo se expressando em crioulo, em determinadas

situações de fala algumas expressões são evitadas. Por exemplo, numa situação em que

se impõe o uso da expressão “Nhô e Nha”, que em português significam,

respetivamente, Senhor e Senhora, as pessoas preferem usar as expressões portuguesas,

que são melhor aceites. Essas, como um conjunto de outras expressões, são

consideradas, por uma parte significativa da população, mais polidas. Isso indica que

ainda está por fazer-se um trabalho de recuperação da auto-estima das pessoas,

denunciando que o trabalho de valorização da nossa cultura não foi bem sucedido.

Essa situação reflete-se negativamente no ensino. Ao frequentar a escola, as

crianças caboverdianas, de um modo geral, falam exclusivamente o crioulo. Uma

pequena minoria fala o português, mas um português constantemente sobreposto pelo

crioulo, que ainda assim lhe confere um estatuto vantajoso em relação àquelas que nem

isso conseguem. As crianças dos centros urbanos, sobretudo as oriundas dos grupos

ligados ao funcionalismo público, estão, quase sempre, em melhores condições de

acesso do que as das zonas rurais, que estabelecem os primeiros contatos com o

português quando entram na escola, não a utilizando fora dela.

De qualquer modo, tanto num como noutro caso, o fato relevante é que o crioulo

impera como instrumento de comunicação de idéias entre as crianças que frequentam a

escola pela primeira vez. Mesmo as que têm algum domínio da língua veícular do

ensino, revelam imensas dificuldades para manter um diálogo na língua oficial, sem que

haja a intromissão do crioulo, sua língua materna. Para agravar, nas aulas, os

professores são obrigados a utilizar o português como o instrumento de comunicação

com crianças que o não falam ou que mal o falam. Se uma ou outra entende parte do

que o professor diz, a maioria ou compreende mal ou não compreende. A língua

constitui, ainda hoje, um sério dilema para o ensino em Cabo Verde. Este problema
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persiste na atualidade, não obstante as sucessivas reformulações operadas no sistema de

ensino e discussões envolvendo esta matéria.

A urgência do crioulo ser elevado ao estatuto de língua oficial e o português ao

estatuto de língua estrangeira é reconhecida e defendida por muitos mas parece haver

falta de vontade política para tal investimento. Nota-se alguma inércia na tomada dessa

posição, denunciando intentos neo-coloniais de grupos no poder, que buscam de

diversas formas perpetuar a dominação em suas formas de expressão.

A oficialização do Crioulo, como saída para a resolução dos problemas

resultantes do uso do português, tem suscitado acirradas discussões na sociedade cabo-

verdiana. Alguns vêm na oficialização do crioulo a solução ideal para resolver

problemas culturais e educacionais suscitados pelo uso do português. Outros

consideram que a melhor alternativa é priorizar o português, o que, como faz ver

Fonseca, é um non sense, tanto do ponto de vista cultural/educacional como do ponto de

vista político, se admitirmos, como argumenta este autor, que a única base real que

justifica a existência de um estado soberano em Cabo Verde é a existência de uma

Cultura Nacional, que tem como um dos seus pilares o Crioulo26.

A opção pelo crioulo como língua oficial, em detrimento do português, pode

despoletar um conjunto de problemas, pois exigiria a produção de manuais na língua

cabo-verdiana, exigiria uma vasta literatura nesta língua e, ainda seria necessário optar

por uma das variantes, o que, certamente, causaria outras discussões. Todavia, a

despeito das conseqüências que daí poderão advir, o país teria mais a ganhar com o

crioulo do que com o português que, ao longo dos tempos, tem funcionado como

elemento de obstrução às nossas manifestações culturais e artísticas. Nas salas de aulas,

em situações de formalidade, em que o português é de uso obrigatório torna-se visível o

desconforto das pessoas que, por não dominarem a língua que lhes é imposta, têm

imensas dificuldades de expressar as suas opiniões.

Em nossas experiências docentes, não poucas vezes percebemos a angústia dos

nossos alunos que (mesmo tendo a compreensão de uma determinada questão e

querendo mostrar que sabem), por falta de um manancial de vocabulário não conseguem

responder a questões que lhes são colocadas. É sintomático ouvir dos próprios:

“Porssôr, ami n’ sabe, ma n’ ca ta consigui fla”, “professor, eu sei mas eu não consigo

expressar-me”. Percebe-se que, efetivamente, o aluno até saberia responder se lhe fosse

                                                          
26 Cf. FONSECA, Mário. “Padronização do alfabeto: sua importância (de fesa da Língua cabo-verdiana,
do bilinguismo e do multilinguismo)”. In Revista Cultura, Praia, nº 2, p. 98-107, jul., 1998.
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dada a oportunidade de usar o crioulo. Várias vezes tentamos e percebemos que, de fato,

o aluno entendeu a problemática e consegueria explicar-se – se fosse no uso de sua

língua.

Aqueles que defendem a continuidade do português como língua veicular

agarram-se não só aos constrangimentos atrás relacionados, mas também a um

hipotético isolamento no seio dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

(PALOPS), alegando que tal fato não seria benéfico para o desenvolvimento do país. A

estes, vale alertar, reportando Glissant, que clichês como:

“Ou falais uma ‘língua universal’, ou o que tende a sê-lo, e podereis
participar da vida do mundo ou então vos retirais no vosso idioma
particular, tão pouco adequado à partilha e então, separai-vos do
mundo e apodreceis sós e estéreis”27,

caíram em desuso pela sua inconsistência.

Se levarmos em conta que “todos aprendem a língua estrangeira tendo por

instrumento a língua materna...”28, então percebe-se que os problemas apontados à

oficialização do crioulo não são assim tão graves. Contrariamente ao que os defensores

do português como língua de comunicação querem fazer crer, o crioulo pode ser um

fator de desenvolvimento, desde que se retire as restrições ao seu uso, propiciando aos

cabo-verdianos a possibilidade de um reordenamento dos seus códigos de comunicação

e expressão, condição indispensável para externalização e materialização dos seus

pensamentos, sentimentos, emoções sem ter que passar por imbricados processos de

interpretação/tradução. Deste modo, o crioulo teria livre acesso à literatura, às artes, à

política, à educação formal e ajudaria a libertar o homem cabo-verdiano de estígmas e

complexos impregnados em contextos de escravização e colonização.

Para tanto, urge conferir-lhe novo estatuto, que pode traduzir-se na assumpção

de

“um papel relevante dentro do currículo escolar, não só para facilitar a
aquisição da segunda língua, mas sobretudo para possibilitar uma
ampliação do universo cultural do educando, a fim de contribuir para

                                                          
27 GLISSANT, Eduard. «Poétique de la relation». Paris: Editions Gallimard 1990, p. 117-123.
28 CARDOSO, 1933, apud, VEIGA, Manuel. “A língua cabo-verdiana: a língua das ilhas”. In Africana,
Revista do Centro de Estudos Africanos, Universidade Portucalense/Arquivo Histórico Nacional de Cabo
Verde, Porto, número especial, VII ano 1993: p. 83.
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sua inserção social, sem, contudo, significar abandono da língua
materna”29.

Para isso, conforme Veiga, torna-se imperativo

“(...) priorizar os estudos técnicos;
- (...); incentivar a criação literária;
- formar professores;
- elaborar material didático;
- promover o uso do Crioulo na literatura, na comunicação social e em
situações formais de comunicação”30.

A partir destes procedimentos, seriam facilitados a compreensão e o domínio,

por parte da população, da língua portuguesa, que, em nosso entender, por uma questão

de conveniência, não deve ser posta de lado, por razões históricas e geo-estratégicas.

Neste contexto, criar-se-iam condições favoráveis “à aquisição de um bilinguismo

estável e funcional dentro da realidade social das esferas pública e privada da cultura

local”31. Assim, a língua deixará de ser um obstáculo ao ensino, para tornar-se em

elemento da evolução do mesmo.

Os problemas educacionais em Cabo Verde, nesse período, não se restringiram

apenas às vertentes atrás relacionadas. No tangente à avaliação, nos vários segmentos de

ensino, ainda foram identificados problemas que, de alguma forma, contribuíram para

bloquear o sistema: no ensino básico, provas a cada trimestre e um exame no fim do ano

letivo, por concelho no ensino básico elementar e por escola no ensino básico

complementar, refletiam negativamente no rendimento escolar. Para agravar a situação,

não existiam estratégias de apoio ou compensação para os alunos que revelassem

maiores dificuldades de adaptação ao sistema de ensino, incongruente com as suas

tradições.

O elevado índice de evasão da população escolar, entre o ensino básico

elementar e o ensino básico complementar, fazia com que, devido ao reduzido número

de estabelecimentos de ensino neste nível, parte significativa dessa população não

                                                          
29 MOTA, Kátia Santos. “Brasil-África: afinidades identitárias, novos rumos de políticas interculturais”.
In: MENEZES, Jaci Maria, CASTRO, Yeda Pessoa de e GONÇALVES, José Manuel (org.) Relações no
Atlântico Sul: história e contemporaneidade. Salvador: UNEB, 2003, 31.
30 VEIGA, op. cit., p. 83.
31 MOTA, op. cit., p. 31.
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tivesse condições de transitar da 4ª classe do ensino básico elementar para o 1º ano do

ensino básico complementar. Os que não ingressavam no ensino secundário, após

concluírem o básico, eram obrigados, na maioria dos casos, a viver em situação de

desemprego ou sub-emprego, e apenas uma minoria era integrada no funcionalismo

público.

Até meados dos anos 80 os objetivos da educação centraram-se em questões

políticas: na educação de base a ênfase foi dada à guisa de uma conscientização política

do indivíduo e à afirmação de uma identidade nacional. Esses objetivos não foram

conseguidos, apesar dos esforços desenvolvidos. As questões mais candentes

identificadas ao longo do período de vigência do I PND32 persistiram, a despeito das

estratégias adotadas33 para combatê-las.

Uma análise do sistema de ensino nesse período aponta para um

desenvolvimento desequilibrado deste setor, condicionado pela grande demanda social

por educação, sem que esta, entretanto, tivesse tido tempo de se reestruturar, com a

introdução de um conjunto de alterações que se impunham, de modo a permitir uma

maior democratização no acesso ao ensino para todas as classes sociais, minimizando

nomeadamente as disparidades existentes nos níveis regional e local. A situação de

elevada procura social traduziu-se em resultados negativos quer no que diz respeito aos

rendimentos, quer no que toca à qualidade, face às medidas emergenciais adotadas:

tresdobramento, aluguel de salas, recrutamento de pessoal docente sem adequada

qualificação.

A procura social no ensino básico complementar, inferior ao ensino básico

elementar, restringiu-se às zonas próximas ou de fácil acesso dos poucos

estabelecimentos existentes e não foram criadas estruturas de apoio à escolaridade

nestes segmentos do ensino que possibilitassem a frequência das populações menos

favorecidas de outras ilhas ou concelhos.

No tangente à qualidade, não foram introduzidas alterações significativas nos

conteúdos programáticos e curriculares que pudessem propiciar uma melhoria, nem

foram introduzidas metodologias consentâneas com um ensino mais funcional, que

atendesse às necessidades das comunidades e adequado, em suas saídas, à demanda da

economia em mão-de-obra qualificada, continuando a preparar alunos para o ingresso

                                                          
32 Falta de quadros com qualificações mínimas exigidas, currículos e conteúdos programáticos
desenquadrados das realidades dos alunos, estrutura escolar muito deficiente, etc.
33 Construção de mais escolas, aluguel de espaços, posteriormente adaptados para funcionarem como
salas de aulas, cursos de formação de professores, ajustes nos currículos e programas de ensino, etc.
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no ensino secundário. Neste nível, as estruturas, os conteúdos e as metodologias

transitaram do período colonial para o período pós-independência sem, praticamente,

passarem por transformações muito sgnificativas - não obstante estudos, workshops,

congressos, seminários realizados, com o fito de serem encontradas saídas para os

problemas educacionais em Cabo Verde.

A desconexão entre as diferentes áreas da educação (educação formal e não

formal e educação/formação profissional) era notável. O ensino secundário continuava

vocacionado para o prosseguimento de estudos, mesmo tendo em conta que do

contingente que inicialmente ingressava, apenas uma pequena minoria chegava ao

ensino superior. A formação técnico-profissional continuava recebendo atenção

marginal, agravada com o fato de muitos dos alunos que enveredavam para essa área,

ingressarem, mais tarde, no curso complementar liceal para prosseguir estudos,

traduzindo-se em desperdício de recursos. Os pequenos ajustes dos conteúdos não

foram suficientes para eliminar o desfasamento entre a demanda e a capacidade de

resposta do sistema. A proposta de criação de um sistema de educação e formação que

respondesse, de forma cabal, à opção de desenvolvimento não se efetivou.

A partir de 1986 começou o que poderíamos chamar da terceira fase da

estruturação do sistema educativo no período pós-independência. Nos anos que se

seguiram agentes governamentais procuraram imprimir nova dinâmica ao sistema

educativo, de modo a acompanhar as mudanças sócio-políticas internas e não se afastar

da dinâmica global, que começava a dar sérios indícios de impaciência para com

regimes da natureza do que se estava perpetuando em Cabo Verde34, que não admitiam

a pluralidade de opiniões e perspectivas diferentes de mundo. Nesta fase, o governo

cabo-verdiano tentou realizar transformações de natureza qualitativa com o fito de “(...)

melhorar não só a produtividade interna do sistema, como também a sua produtividade

externa entendida como a adequabilidade ao desenvolvimento econômico e social do

país35”.

Foi, portanto, a fase do lançamento do II PND (1986/90), em que os objetivos

mais restritos procuraram definir, precisar o mais consisamente as medidas

institucionais, enfatizando as grandes reformas que a conjuntura impunha: reforma

                                                          
34 Em discurso pronunciado em La Baule (França), em 1990, na 16ª Conferência dos Chefes de Estado da
França e África, François Miterrand subordinou a ajuda francesa ao avanço do processo de
democratização nos países africanos. Cf. KI-ZERBO, Joseph. “Para Quando a África”: entrevista com
René Holenstein. Rio de Janeiro: Pallas, 2006, p. 62.
35 RIBEIRO e BRITO, op. cit., p. 23.
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política (entretanto ignorada), reforma da função pública, reforma da educação e

reforma econômica. O reforço da dinâmica interna de produção, a elevação do nível de

satisfação das demandas básicas da população, a melhoria das infra-estruturas de base e

o controle dos grandes desequilíbrios econômicos foram as metas traçadas para o

período de 1986-9036. Em consonância com estas, respondendo aos resultados

alcançados, o II PND apresentou como princípios diretores para o setor da educação:

“(...) a promoção de estudos necessários à definição e implementação
da reforma do sistema educativo; melhoria do funcionamento do
ensino de base; criação das condições para a implementação
progressiva da escolaridade obrigatória de 6 anos;  redução
substancial dos níveis de analfabetismo da população; extensão do
sistema extra-escolar; reforço das estruturas de planejamento setorial e
da formação de quadros da educação37.

Ainda, à luz deste plano, foram traçados como meta para a educação a melhoria

da articulação escola/comunidade e uma inserção desta no processo de desenvolvimento

socioeconômico e cultural, reforçando assim a componente qualitativa e de

transformação do sistema.

A melhoria do rendimento e da funcionalidade do sistema; a redução das

desigualdades no acesso à escola como prioridade na satisfação da procura social de

educação (reforçando, deste modo, o princípio da democratização no acesso ao ensino,

devendo ser contemplado o alargamento da cobertura escolar e a extensão do sistema

escolar), também foram metas estabelecidas para o ensino nesse período. O combate às

desigualdades socioeconômicas no acesso ao ensino tornou-se uma das principais metas

a alcançar pelo sistema educacional, particularmente nos segmentos do ensino básico

complementar e ensino secundário, onde as mesmas são mais evidentes.

                                                          
36 Cf. II PND, 1986-1990
37 Secretaria de Estado da Cooperação e Planeamento, Direção Geral do Planeamento, op. cit.
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Tensões no sistema educativo

As metas traçadas pelo II PND para a educação defrontaram-se com um

conjunto de problemas e obstáculos estruturais e estruturantes que, como mais adiante

veremos, praticamente inviabilizaram a sua consecução.

Após a independência, o êxodo rural intensificou-se motivado, principalmente,

pela seca prolongada e pelo alargamento do setor público, que era o principal

empregador. Com a intensificação do fluxo populacional do campo para os centros

urbanos e com o setor público a exigir uma qualificação mínima para o ingresso, a

educação ganhou especial relevância, surgindo como saída para grande parte da

população dos centros urbanos e das que para lá se dirigiam. A escola passou a

representar um investimento estratégico e seguro, que garantia alguma estabilidade às

famílias.

A explosão da população escolar e da procura social de educação foram, assim,

mais um desdobramento da mudança estrutural, em processo, na sociedade cabo-

verdiana do que a sua causa. Sintomático desse aumento da procura por educação, e

como forma de ultrapassar a incapacidade do ensino público para dar resposta a essa

demanda, ocorreu no imediato pós-independência, o desenvolvimento do ensino

particular (especialmente no ensino básico complementar e ensino secundário),

traduzindo-se numa busca por uma elevação sociocultural. Contudo, esse fato

transformou-se num enorme problema para o sistema que era deficitário em matéria de

estruturas e mecanismos de aproveitamento que poderiam propiciar respostas

satisfatórias.

O fenômeno atrás aludido, êxodo rural, aliado a uma diversidade de problemas,

impediu que a luta contra a precária situação social, herdada do período colonial, fosse

vencida logo nos anos 80. Nos vários campos de intervenção do Partido/Estado foram

sentidos os efeitos dessa migração e desordenada urbanização. Na educação, por sua vez

(com baixos níveis de eficiência, resultado da má qualidade do ensino e do desperdício

dos efetivos escolares), propostas desenvolvimentistas centradas em padrões ocidentais,

que não consideravam as realidades socio-culturais de Cabo Verde, contribuiram para a

perpetuação dos desiquilíbrios sociais, um pouco à semelhança dos que outrora foram
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vivenciados no Arquipélago: “As alterações de fundo foram adiadas, por isso continuam

a existir pontos críticos e insuficiências na organização e funcionamento do sistema”38.

A discrepância entre discursos e realidades era acentuada. Nos discursos a tônica

centrou-se na promoção da igualdade de oportunidades e na ligação ao trabalho

produtivo. Entretanto, os problemas do sistema persistiram, obstando estas articulações.

A estrutura da educação estava condicionada por imperativos de ordem econômica

(falta de recursos) e política (forças de perpetuação de prestígios versus forças de

democratização), das quais resultaram tensões.

A educação pré-primária, com presença mais significativa nos centros urbanos,

permitiu a entrada precoce na escola, aos cinco/seis anos, às crianças que a

frequentavam e penalizava aquelas que não tinham possibilidades desse acesso,

impedindo-lhes de entrar no sistema antes de completarem os 7 anos. Estas crianças,

que entravam a partir de então, já partiam em desvantagem em relação às que

frequentavam a pré-primária, desvantagens que perpetuaram-se por todo percurso

escolar. Juntando este fato ao limite de idade para freqüentar cada ciclo, os alunos que

ingressavam mais tarde no sistema tinham consideráveis handicaps, com menos tempo

para prováveis  reprovações.

No ensino básico, as taxas de insucesso e de abandono continuaram elevadas, a

despeito dos incrementos realizados, ressaltando-se as disparidades regionais e as

desigualdades urbano/rural como as principais responsáveis para tal dinâmica. Por

exemplo, no ensino básico menos de 50% dos alunos que entravam completavam os 6

anos de escolaridade obrigatória e menos de 25% transitavam para o ensino

secundário39.

A expansão do ensino não se traduziu em igualdade de oportunidades e

equilíbrio social, mesmo considerando os esforços realizados no âmbito da ação social

escolar. O fornecimento de merenda escolar aos alunos do ensino básico, assim como o

fornecimento de materiais escolares foram medidas paliativas, que visaram minorar

desigualdades. As melhorias daí resultantes foram superficiais e pouco sintomáticas. O

sistema de incentivos escolares ficou marcado pela carência de recursos. A precária

situação financeira do Instituto Cabo-verdiano de Ação Social Escolar (ICASE) (que

depende excessivamente de donativos de organismos estrangeiros e internacionais),

                                                          
38 Ministério da Educação Ciência e Cultura, 1991b.
39 Cf. Documentos internos do ME. Reforma do sistema educativo: reflexões e situação do processo,
1987; Relatório sobre o projeto de reforma do ensino em Cabo Verde, 1988.
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limitava apoios a alunos carentes, fazendo com que muitos ficassem privados do

material para frequentarem as aulas. A aquisição de livros nem sempre foi adequado aos

reduzidos orçamentos familiares, em particular nas famílias mais numerosas, e o efeito

das bolsas era pouco significativo, considerando o baixo rendimento familiar.

Não obstante a obrigatoriedade e a gratuidade da frequência ao ensino básico,

aliados aos apoios referidos (ainda que limitados, pois nem todos tinham acesso a esses

incentivos escolares), muitas famílias continuaram sem conseguir manter suas crianças

nas escolas.

A educação pós-básica também apresentava problemas. Cabo Verde defrontava-

se com sérios problemas para estruturar o ensino secundário, apresentando dificuldades

de cariz econômico para garantir educação secundária para todos. Até o lançamento da

reforma, o ensino básico complementar representava o principal ciclo de seleção

virando-se então para o ensino secundário. Com o alargamento da escolaridade

obrigatória para 6 anos, o ensino secundário assumiu a função de selecionar, filtrando os

melhores para o prosseguimento no sistema. O percentual de escolarização neste

segmento continuou em níveis muito baixos.

No ano de 1988, no III Congresso do PAICV, as perspectivas apontaram que até

ao ano 2000 cada vaga de ingresso no 1º ano do ensino secundário geral seria disputada

por 2 candidatos. Essa pressão poderia ser explicada pela má distribuição dos

estabelecimentos de ensino secundário (nem todas as ilhas dispunham de

estabelecimentos para esse nível de ensino) e pela excessiva concentração populacional

nos principais centros urbanos.

As dificuldades identificadas prevaleceram, colocando-se as mesmas questões

sociais da escolarização parcial ou incompleta aos jovens que terminavam o ensino

básico. O ensino secundário, distribuído por cinco ilhas (3 escolas do ensino secundário

em Santiago, 1 em S. Vicente, 1 no Sal, 1 no Fogo e 1 em Santo Antão40) e concentrado

nos centros urbanos, dificultava o prosseguimento de estudos a muitos jovens que

terminavam o ensino básico. O ensino secundário cresceu basicamente graças aos

esforços de pequenas elites dos centros urbanos, onde as escolas deste nível situavam-

se. Aliado às disparidades regionais, produziu-se também uma maior pressão nos

poucos estabelecimentos disponíveis, insuficientes para responder, satisfatoriamente, à

crescente procura, comprometendo as condições pedagógicas.

                                                          
40 Cf. Documewntos de circulação interna do ME.
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Do amálgama de problemas, resultaram baixos níveis de eficiência: as elevadas

taxas de abandono e insucesso que se verificavam nos primeiros anos do sistema

indicam essa realidade, agravada pela inexistência de mecanismos de apoio ou

compensação para os alunos com dificuldades de aprendizagem ou de aproveitamento.

Os critérios de avaliação e seleção não levavam em consideração as desigualdades reais

e disparidades culturais.

Atendendo às necessidades do país em quadros médios e técnicos, com

trabalhadores qualificados, o sistema de ensino técnico e de formação, no âmbito da

reforma, recebeu especial atenção. Entretanto, ainda nos anos 90, quando a reforma do

ensino básico já estava prestes a ser generalizada, o ensino secundário continuava

predominantemente acadêmico e voltado para o prosseguimento de estudos sem que

tivesse sido criado um sistema de relações entre as vias e os seus diferentes níveis de

ensino e uma ligação mais estreita com as empresas e saídas profissionais ao nível dos

quadros intermédios.

O aumento das despesas da educação, à medida que o nível de escolaridade

aumentava, impunha um aumento das despesas escolares suportadas pelos pais,

revelando-se nefasto para as famílias com menos posse, que viam, assim, diminuidas as

possibilidades das suas crianças freqüentarem a escola. A estruturação da rede escolar

do ensino secundário, com custos adicionais de alojamento para os alunos que tinham

que transferir-se para os centros onde existiam tais escolas, foi outro fator impeditivo

para as famílias com menores recursos. Nesse nível, a desigualdade sócio-cultural era

acentuada: na comparticipação das despesas não se tinha em conta o rendimento

familiar, muito menos a aproximação ou distanciamento das famílias em relação a

costumes, tradições, modos de ser e viver de matrizes africanas.

Outro fator de desiquelíbrio e diferenciação, como vimos atrás, refere-se à

língua, transformando-se num verdadeiro óbice para o sistema. “(...) A língua veícular é

o português, língua nova para a maioria dos alunos que ingressam na escola, que no

entanto é ensinada como se fosse língua materna, logo com uma metodologia

inadequada”41.

Os currículos, por sua vez, não se enquadravam à realidade que muitas crianças

vivenciavam, sobretudo nas zonas rurais. Foi proposta, para a resolução desse problema

(no quadro das reformulações que vinham sendo operadas na sociedade cabo-verdiana

do pós-independência), um conjunto de alterações nos conteúdos programáticos dos



207

vários segmentos do ensino, com a introdução de novas disciplinas. Por exemplo, no

ensino básico complementar, nível orientado no sentido do prosseguimento e reforço

dos objetivos do ciclo elementar e capacitação do jovem para uma escolha esclarecida

das vias profissionais e escolares42, foi integrada a disciplina Meio Físico e Social. Do

programa desta disciplina constavam questões referentes ao

“(...) conhecimento das condições geográficas, sociais e econômicas
da comunidade, nomeadamente o trabalho do homem os usos e
costumes que regulam a vida social, a organização administrativa e
política, bem como o estudo da história local e nacional. O estudo
dessa matéria promove a compreensão dos problemas da comunidade
nomeadamente no que concerne à saúde e saneamento do meio (...)
Promove atitudes positivas de cooperação com a família e a
comunidade e ajuda a criança a afirmar-se nas suas relações com a
natureza (...) e com os outros homens (...) preparando-a para a
receptividade das transformações que se pretende operar na
sociedade43.

No ensino secundário, o plano de estudos para o tronco comum, 1º ciclo deste

segmento introduzido no âmbito da reforma, ficou constituído pela seguinte grelha de

disciplinas:

Língua Portuguesa (4 horas semanais, no 7º e 8º); Língua Estrangeira
(4 horas semanais, no 7º e 8º); Matemática (4 horas semanais, no 7º e
8º); Homem e Ambiente (4 horas semanais, é oferecido apenas no
7º)44; Estudos Científicos (4 horas semanais, no 7º e 2 no 8º); Mundo
Contemporâneo (3 horas semanais, só é oferecido no 8º)45; Educação
Tecnológica (3 horas semanais, no 7º e 8º); Educação Artística (2
horas semanais, no 7º e 8º); Educação Física (2 horas semanais, no 7º
e 8º); Formação Social e Pessoal (2 horas semanais, no 7º e 8º)46.

                                                                                                                                                                         
41 Cf. Ministerio da Educação, Projecto de Reformulação do Encino Básico, 1991, p. 5.
42 Ministério da Educação e Ciência. “Relatório de atividades, ano de 1984”, Praia, abril de, 1985, p. 38.
43 MEC, op., cit, p. 39.
44 Grifo nosso. A disciplina aborda as seguintes temáticas: características do meio; factores geográficos
que afetam o seu país (seca, erosão); necessidades básicas como alimentação, saúde, educação; utilização
de diferentes recursos para a satisfação das necessidades econômicas como a reflorestação, a pesca, a
agricultura; as regras de convivência social aceites pela comunidade, constituem alguns domínios que
propiciam o conhecimento e a compreensão do país. In Boletim Informativo “Educação”, nº 10, 1994, p.
6.
45 Grifo nosso. Nesta disciplina ganham realce as questões relacionadas com a preservação do meio
ambiente, como equilíbrio ecológico; as preocupações relativas ao crecimento descontrolado das
populações, com implicações graves no modo e ambiente de vida, analisadas previamente à escala do
país, deverão ser equacionadas a nível mundial para que o aluno perceba que os problemas do mundo
contemporâneo são preocupações gerais comuns a todos os povos. Cf., op. cit., p. 7.
46 Ministério da Educação, Projecto de Reformulação do Ensino Secundário, 1990. Importa referir que,
apesar do reconhecimento por parte dos dirigentes cabo-verdianos da necessidade de se dedicar maior
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Da análise ao plano de estudos deste ciclo percebe-se o quanto a concepção e a

realização, no tangente ao ensino, continuaram a seguir caminhos opostos. Homem e

Ambiente e Mundo contemporâneo, precisamente as que estão mais vocacionadas, pelas

temáticas que abordam, a promover um melhor conhecimento e integração do aluno ao

seu meio, são as que receberam atenção marginal, com uma carga horária insignificante

e que não condiz com a importância que têm nesse processo de articulação do ensino à

realidade circundante.

A estruturação de um ensino voltado para as realidades do país exigia, entre

outras coisas, a formação de um quadro de “professores devidamente preparados, com

conhecimento profundo do meio, equipamento mínimo da escola que permita a

realização de atividades práticas”47. E exigia, sobretudo, uma pedagogia culturalmente

sensível,

“(...) capaz de reduzir a dificuldade de comunicação entre professores
e alunos, desenvolver a confiança e previnir a gênese de conflitos que
rapidamente ultrapassam a dificuldade comunicativa, transformando-
se em amargas lutas de identidade negativa entre alguns alunos e seus
professores”48

Porém, os formuladores de políticas educacionais em Cabo Verde estavam “de

tal maneira fascinados pela qualidade da ferramenta que perderam de vista a imensidão

infinita da oficina”49 e, por isso, não perceberam que tais ferramentas não podiam dar

conta dos problemas que se colocavam à educação cabo-verdiana. Na impossibilidade

de conciliar ferramenta e oficina, o ensino oferecido em Cabo Verde continuou

esgarçado das realidades dos alunos, como faz ver Inguizany, quando indagado sobre

suas lembranças educacionais no Cabo Verde Independente

                                                                                                                                                                         
atenção ao crioulo, em nenhum documento sobre a reforma a que tivemos acesso se apontam caminhos
para a resolução do problema da língua a médio ou longo prazos.
47 Cf. MEC, op. cit., p. 39.
48 ERICKSON, F. “Transformation and school success: the politics and culture of educational
achievment”. Antropology & Education Quarterly. (sl), nº 18 (4), 1987, p. 335-3561987, p. 355, apud,
COX, Maria Inês Pagliarini e ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de. “Cenas de sala de aula”. Campinas:
Mercado de Letras, 2001, p 82.
49 KANE, op. cit., p. 8.
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“(...) o sistema de ensino em si, o discurso dos políticos não é um
discurso de ligação profunda do cabo-verdiano com a sua terra, nem
com a sua realidade. Para já, o cabo-verdiano vive fora da sua
realidade, na medida em que não a estudamos”50

A adoção de padrões educacionais emoldurados para realidades diferentes da

cabo-verdiana esbarrava na falta de recursos para fazer face às exigências que a

implementação de novos conteúdos programáticos impunham

“Nas circunstâncias atuais em que, apenas um número pouco
significativo de professores é dotado de habilitações próprias, em que
grande parte dos quadros docentes vivem fora da localidade onde
lecionam, (...), o cumprimento dos objetivos desse ciclo de ensino
encontra-se comprometido”51.

Anos após a generalização da reforma do ensino, os conteúdos programáticos

ainda revelavam falhas graves, particularmente no concernente a um ensino mais

centrado em nossas realidades históricas, como emerge da narrativa de Inguizany

(...) Onde é que se estuda a história de Cabo Verde? No oitavo ano de
escolaridade, seis horas de história de Cabo Verde porque se estudou a
expansão marítima e colonial e os portugueses, claro, chegaram a
Cabo Verde (...) Olha a visão que o cabo-verdiano começa a ter, um
jovem começa a ter com a história de Cabo Verde, vem através da
expansão colonial. Depois já não faz mais história nenhuma, os
meninos que saem do nono ano de escolaridade não sabem nada, os
meninos que fazem o 7º e o 8º sabem alguma coisa, os que fizeram o
9º e o 10º não sabem da história de Cabo Verde; os que fizeram o 11º
também não (...) Quando chegamos ao nível do 12º ano de
escolaridade há uma minoria que conseguiu lá chegar, só aquela
minoria que conseguiu lá chegar é que vai fazer outra vez na história
geral (...), há, se não me engano, 34 horas consagradas ao estudo da
história de Cabo Verde. O Elias que já ensinou durante um semestre,
em que (...) são destinadas52 60 horas (...) o Elias sabe que quando se
chega ao final das 60 horas fica-se com a impressão de que não se deu
nada (...) Imagine um jovem que termina com 30 horas de história de
Cabo Verde, não conhece a história de Cabo Verde......mal
conhecemos a realidade da ilha onde nascemos...... com a educação
que é dada a um cabo-verdiano, que não se redimensiona em função

                                                          
50 Inguizany, entrevista concedida a Elias Moniz, em 30 de mar. 2005.
51 Cf. Id.
52 Grifo nosso.
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do seu país, que sonha sempre em ter aquilo que Cabo Verde não lhe
pode dar, como é que pode enraizar-se?”53

A persistência em programas e conteúdos incongruentes com as experiências

históricas do país e o não voltar-se para as vivências dos alunos, como sugere a

narrativa de Inguizany, impediu que a educação contribuisse para “a reafricanização dos

espíritos” – como sugeriu Cabral -, para o enraizamento do cabo-verdiano e fez com que

ajudasse a perpetuar a velha tendência de formar cidadãos alienados de seus contextos,

exigindo deles aquilo que não podiam ter.

Assim, o sistema escolar foi se configurando, cada vez mais, como uma forma

de esgarçamento dos alunos e seus familiares das suas raízes e estando afastados de seus

contextos não têm condições de produzir argumentos em relação às formas de poder

vigente, concentrados em mãos de uma pequena minoria.

Grandes contradições dentro do sistema vinham à tona. Essas contradições

expressaram-se na tomada de medidas visando facilitar o acesso ao ensino ao mesmo

tempo em que foram adotadas medidas restritivas de seleção e de permanência no

sistema, penalizando duplamente os alunos cujas famílias não tinham muita posse, sem

que, entretanto, fossem criados mecanismos de reparação.

Em síntese, podemos considerar que a reforma de 1990, no seu lançamento,

defrontou-se com todo esse conjunto de entraves: o contexto socioeconômico

desfavorável; o peso da herança colonial em termos de estruturas vigentes desde o

período colonial; parcos recursos para fazer face aos problemas; desajustes econômicos

e demográficos entre as ilhas; intensos movimentos migratórios internos e os entraves

de caráter institucional e administrativo, sendo notável um certo vazio em termos de

identidades historico-culturais. A falta de quadros qualificados na área de gestão e

planejamento da educação, a inexistência de manuais, aliado à falta de conteúdos

programáticos centrados em realidades e saberes locais, para o ensino secundário, a

insuficiência de equipamentos e materiais de aprendizagem  no quadro da educação

extra-escolar, são itens que apontam percalços do sistema.

No final da década de 80 o governo cabo-verdiano já estava cônscio do carácter

problemático que o sistema educativo vinha assumindo. Persistia a desarticulação

ensino básico elementar/ensino básico complementar, no que concerne à rede escolar e

                                                          
53 Inguizany, entrevista concedida a Elias Moniz, 30 de mar. 2005.
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as metodologias, afetando a unidade interna do ensino básico. A essa desarticulação

acrescentam-se, ainda, bloqueios a nível das estruturas do sistema educacional54.

A situação no ensino secundário não era muito melhor do que nos outros

segmentos. As escolas da Praia e de S. Vicente apresentavam um quadro docente

melhor estruturado e mais qualificado do que nas outras ilhas - o Liceu Ludgero Lima,

em S. Vicente, com 71 % e o Liceu Domingos Ramos, na Praia, com 67% de

professores qualificados, em 1989/9055.

Enquanto nos liceus atrás mencionados registravam-se taxas mais ou menos

aceitáveis, os liceus do Sal, S. Filipe e Santa Catarina, no mesmo ano letivo, possuíam

reduzido número de professores qualificados, com resultados nada satisfatórios,

refletindo-se de forma diferenciada no sucesso educativo. As taxas de aprovação

melhoraram no ensino básico  e as de repetência continuaram elevadas56. Ao mesmo

tempo, as de transferência dentro do ensino básico aumentaram, mantendo-se mais

baixas as do ensino básico/ensino secundário geral  e as do ensino básico/ensino

secundário complementar, apesar das ligeiras melhorias (Quadro 12). Esses dados

denunciam o quanto a escola e seus componentes curriculares continuavam defazados

das realidades dos alunos

                                                          
54 “(...) parcos recursos para atender à grande demanda; desequilíbrios regionais; ensino de má qualidade;
desajustes entre os perfis profissionais da formação e as necessidades do desenvolvimento; fragilidade
dos incentivos escolares; fraco domínio da língua veicular do ensino; e, descontinuidades de articulação
vertical e horizontal do sistema”. Cf. GRILO, Marçal, SILVA, J. Montalvão e, ROSA, M. Carmelo.
“Estudo sobre o Ensino Superior em Cabo Verde: relatório elaborado pela Fundação Calouste
Gulbenkian” para a Comissão Instaladora do Ensino Superior em Cabo Verde (versão provisória).
Lisboa: junho de 1993.
55 Cf. ME, Inspecção Geral, dados estatísticos, 1991.
56 A eficácia do sistema educativo era limitada. Em 1991, a taxa de repetência no EB era superior a 20%,
com 23.2% no EBE e 20.4% no EBC. No ESG  a taxa de repetência, em 1985/86 era de 28.6%, em
1986/87, 32.7%, e em 1987/88, 30%; no ESC, 16.2 em 1986/87, 11.7% em 1987/88. A taxa de abando no
ESG era de 12% em 1985/86, 11.1% em 1986/87 e 13.3% em 1987/88.
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Quadro 12

Índice de aproveitamento nos vários níveis de ensino na década de 80

Níveis de Ensino
Ano
letivo

EBE EBC CG CC ET
1980/81 6530 60% 928 35% 336 57% * * 32 54%
1981/82 6042 57% 1219 38% 324 49% * * 27 26%
1982/83 5178 57% 1309 42% 352 48% 271 36% 49 35%
1983/84 6584 68% 1447 40% 376 54% 344 41% 31 26%
1984/85 6639 67% 1572 43% 369 50% 262 31% 67 50%
1985/86 6658 70% 1750 45% 514 56% 340 39% 62 62%
1986/87 7842 78% 2633 57% * * 234 28% 94 60%

Legenda: * - sem dados ; ET – ensino técnico
Fontes: ME, 1989 e 1992

A análise da evolução do ensino nessa década permite observar que o aumento

do nível de escolaridade implicava no aumento dos custos da educação, com reflexos

nos orçamentos familiares57.

Nas famílias de baixa renda e com agregados numerosos, como revelaram os

inquéritos realizados com alunos de vários segmentos escolares, o abandono era

bastante acentuado, fruto do desconforto e estranhamento gerados por um sistema

educacional que não atendia às suas expectativas e necessidades. Nestes casos, a escola

torna-se improdutiva, sendo ainda mais dificultada nos casos em que, à semelhança do

que acontecia no período colonial, obriga a grandes deslocações e/ou mudanças de

residência dos estudantes, como fica expresso na narrativa de Mendes que, ao

rememorar suas experiências educacionais no período colonial, verbalizou as peripécias

a que se sujeitavam aqueles que almejavam trilhar tortuosos caminhos da educação em

Cabo Verde:

“(...) Lembro-me da primeira vez que fui para a escola...eu tinha dez
anos, eu percorria cerca de 10 Km. Eu saía de casa às 7 da manhã para
chegar na escola às oito e saía ao meio dia, mas às vezes eu só
chegava em casa às 7 da noite. Ou seja, eu gastava o dia inteiro nessas
coisas da escola”58.

                                                          
57 No final dos anos 80, 3.2% dos custos do EBC e 7.3% dos do ES eram suportados pelos pais. Ainda
que este custo possa ser considerado pequeno, para muitas famílias não o é, conduzindo ao abandono do
sistema escolar por parte dos alunos de famílias pobres e/ou pouco motivadas. Cf. FOY, C. “Cape Verde.
Politcs, Economsc and Society”. Londres: Pinter Publishers, 1988, p. 148.
58 MENDES, Arlindo. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 06 de jun. 2004.



213

Isto acontecia com particular incidência no ensino básico complementar e no

ensino secundário, devido à configuração da rede escolar. Como corolário da interação

desses fatores, pouco mais de 50% dos alunos aprovados no ensino básico elementar

entravam no ensino básico complementar e, destes, apenas metade completava este

grau, sendo ainda mais complicada a situação no ensino secundário59.

                                                          
59 Cf. Ministério da Educação, Gabinete de Estudos e Projectos, Praia, 1990; Secretaria do Plano e da
Cooperação, Praia, II PND, 1986/90.
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Reforma educacional de 1990

Para contornar esta situação de calamidade escolar, foram lançadas, em 1987, as

bases de uma reforma educativa60 que, entre várias tarefas, deveria “Assegurar que esta

injustiça não conduz(isse)61 à criação de uma classe educada dominante (...)”62.

Centrada no pressuposto de uma transformação do sistema educativo em um modelo

que valorizasse os recursos humanos do país, foram estabelecidos como objetivos:

“(...) primazia da educação de base, numa perspectiva de
planejamento integrado; reconversão e alargamento do secundário,
numa perspectiva de redução da sua função de preparação para
prosseguimento de estudos;  implantação do ensino superior, através
da consolidação, no país, dos cursos e ações de formação de nível pós-
secundário - especialmente no campo da formação de quadros para o
magistério; articulação de ações cooperativas nos campos da
alfabetização, através de movimentos de massa, e do financiamento da
educação, por intermédio da regularização da oferta de ensino
patrocinado pela iniciativa privada; reestruturação e modernização do
planejamento educativo, através da reforma da estrutura orgânica do
Ministério da Educação, e implantação de novos quadros e serviço de
apoio”63.

Contextualizando a reforma: os dois 1ºs PNDs

A conquista da independência demandou aos cabo-verdianos a busca de novas

vias de desenvolvimento, sobretudo no setor educacional. A vigorosa investida da

procura social na educação, no pós independência, exprimiu-se por vários modos em

contraste com a debilidade dos recursos econômicos nas esferas da agricultura e da

indústria. O desenvolvimento do setor de serviços, graças sobretudo à implementação

do aparelho do Estado, provocou, por exemplo, para atender demandas de serviços

burocráticos, a eclosão de um ensino secundário noturno, que sobressaía na cidade da

Praia, onde tinham sede os principais organismos de administração estatal.
                                                          
60  Esta reforma só foi efetivada em 1990, com a entrada em vigor da lei de base do sistema educativo
cabo-verdiano, lei nº 103/III de 1990. Lei em anexo
61 Grifo nosso.
62 FOY, op. cit., p. 162.
63 Cf. Entre outros, Lei nº 103/III/90, onde vem detalhado os objetivos gerais e específicos dessa reforma.
In Suplemento ao Boletim Oficial nº 52 de 29/12/90, Praia, 1990; Documentos internos do ME;
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Na área de Estudos e Planejamento do Ministério da Educação e da Direção

Geral de Ensino foram solicitadas várias missões de peritos, quer junto a Portugal, quer

junto a organismos como a UNESCO ou o Banco Mundial. Uma dessas missões foi

financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), mediante licitação

internacional entre empresas de Serviços, com fim de realizar estudos de pré-

investimento. Foi ganha por uma empresa portuguesa, a qual ficou encarregada de

estudar dispositivos para realizar ampliações escolares a partir do 6º ano de

escolaridade, ao passo que uma missão do Banco Mundial, na qual distinguiram-se

especialistas portugueses, tinha como função rever a estrutura relativa aos primeiros seis

anos de escolaridade. Uma vez aprovados pelo BAD, suas propostas passaram a serem

implantadas.

Num contexto de profundas reformulações sociais, de redefinições de estratégias

desenvolvimentistas e de novas diretrizes políticas, os dois primeiros planos

constituíram-se em instrumentos valiosos para a avaliação das demandas sociais e

funcionaram como elo de ligação passado/presente. Neste sentido, no que tange à

educação, o I PND (1982-1985) funcionou como elemento de reformulação educacional

herdada do colonialismo português

“Consciente dessas limitações, o Ministério da Educação e Cultura
propõe, no âmbito do I PND, realizar estudos e preparar os meios
materiais e humanos necessários à implantação de um sistema de
formação, coerente com a nossa opção de  desenvolvimento”64.

A maximização de recursos necessários para a “opção de desenvolvimento” em

outro sistema de ensino, condizente com a nova conjuntura histórica, como relata o

plano, foi estabelecido como meta a alcançar

“(...) tal sistema deverá responder simultaneamente às necessidades
específicas das ações de desenvolvimento65, às necessidades do

                                                                                                                                                                         
Documentos produzidos pelo PAICV.
64 Grifo nosso. O PAICV estabelecia a construção duma vida de bem-estar e progresso contínuo para o
povo cabo-verdiano, liberto da exploração do homem pelo homem, como opção de desenvolvimento. (Cf.
PAICV, 1983, p. 22). “(…) a pedra angular da nossa estratégia de desenvolvimento consiste na ação
política do nosso Partido que permita mobilzar todas as camadas sociais, ocupar cada metro de terreno
cultivável, exigir o máximo de cada quadro, integrar todo o país num vasto esforço de reconstrução
nacional, para produzir mais e melhor” (Cf. U.L., 1978, p. II). REPÚBLICA DE CABO VERDE,
1982/85, p. 9.
65 Do II Congresso do PAICV, realizado em junho de 1983, saíram um conjunto de princípios sobre os
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conjunto da população para melhorar o seu nível de vida e favorecer a
participação sócio-econômica e política”66.

Ao I PND coube, naquela conjuntura, estabelecer injunções entre o sistema

educacional no período colonial e a realidade então vivida, identificando as mazelas de

modo a combatê-las. Já o II PND (1986-1990) configurou-se em grande programa

racional de atividades destinadas à realização dos objetivos educacionais que, à luz do

plano, visaram, numa primeira fase, “corrigir” as disfuncionalidades ainda existentes, e

numa segunda, promover aquilo a que o plano designou de “desenvolvimento

extensivo” da educação cabo-verdiana.

Com o II PND teve início a segunda etapa do tão propalado “desenvolvimento

do país”, dando prosseguimento às transformações que vinham sendo operadas na

sociedade cabo-verdiana desde os meados dos anos 70. Começaram, com este plano, os

preparativos para a reforma do ensino, que abarcava um conjunto de medidas políticas e

organizativas, destacando-se, entre elas:

“a projeção da Lei de base do sistema educativo - que só se efetivou
em 1990; a revisão do Estatuto da carreira docente;  enquadramento e
regulamentação do ensino particular e cooperativo”67.

Não obstante, no setor educacional, o II PND apresentou algumas contradições:

                                                                                                                                                                         
quais, à luz do partido, incidiria o desenvolvimento do país. No plano educacional e cultural foram
previstas uma série de ações para dar conta de tal objetivo. Na educação as ações consideradas foram:
“(…) A formação das novas gerações com uma concepção científica do mundo, uma nova moral imbuída
de sentido de responsabilidade para com o povo e a pátria, capacitando-as para a construção da sociedade
de progresso, liberta da exploração do homem pelo homem; A progressiva assunção pelas instituições
estatais da função de dispensar o ensino, que lhes pertence em exclusivo; (…) A reforma e o
desenvolvimento dos ensino pré-escolar, básico, secundário (liceal e técnico profissional) e superior, de
acordo com os objetivos sócio-econômicos a atingir na nova sociedade (…) A formação e superação de
quadros docentes; (…) A melhoria progressiva das condições de estudo, através da construção das
instalações necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos do ensino, da sua manutenção e
equipamento adequado, do desenvolvimento da ação social escolar e da assistência sanitária aos
estudantes; (…) O incremento da formação de técnicos profissionais, médios e superiores, bem como de
quadros de alta qualificação no domínio das ciências, de acordo com as prioridades do desenvolvimento e
os recursos mateiriais e humanos disponíveis”. No plano cultural as ações previstas referiam-se ao
desenvolvimento do estudo da língua cabo-verdiana, oficialização da sua escrita e criação de condições
que permitam a sua introdução progressiva na educação, na comunicação social e em todos os escalões da
vida sócio-política e sócio-cultiral do país; (…) A Reabilitação do patrimônio Cultural da nação, através
da sua recensão, conservação e difusão, nos vários domínios e em particular, no da tradição oral; A
criação de centros de pesquisa no domínio da ação cultural; A dinamização de atividades culturais através
das organizações sociais e de massas. A incentivação às organizações sociais no domónio da cultura; O
desenvolvimento dos meios de comunicação de massas, como instrumento da cultura. Cf. PAICV, op.
cit., pp. 30-33.
66 REPÚBLICA DE CABO VERDE, op. cit, p. 9.
67 MINISTÉRIO DO PLANO E DA COOPERAÇÃO, op. cit., p. 24.
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a) ele faz uma radiografia minuciosa da estrutura do ensino, dando conta dos

dados estatísticos sobre o rendimento escolar, número de professores por nível e

natureza de formação e de custos de formação, criando um quadro analítico muito

importante para identificar nuances do sistema de ensino. Porém, não foram levadas em

consideração tensões então constituintes daquela ordem, ou seja como foram abordadas

expressões culturais e suas formas de transmissão. Questões em relação à língua, aos

falares, pelas propostas de educação; problemas de informação na educação,

considerando, principalmente, a natureza insular do país; o sentido e o estilo da gestão

pedagógica, o que marcou o sistema educativo cabo-verdiano no período anterior; as

condições infanto-juvenis cabo-verdianas: suas características, suas expressões mentais

e psicológicas, seus modos de estar na sociedade cabo-verdiana como criança e como

agentes culturais e de produção na economia doméstica.

b) o processo de desenvolvimento social estava intimamente ligado a esforços,

conscientes ou não, das populações, o que exige, por sua vez, a satisfação de seus

interesses básicos. O próprio plano exigiu uma participação efetiva e maciça da

população para execução dos seus projetos. Contudo, as questões de base não receberam

tratamento adequado. Não foram levados em conta argumentos referentes às

características básicas da sociedade cabo-verdiana, a saber: o sistema piscatório e o

agrícola, centrados em matrizes africanos, exigiam adequações às novas tecnologias que

se pretendiam implementar, entretanto negligenciadas pelos agentes formuladores de

propostas desenvolvimentistas; o plano incentivou a todos os setores de

desenvolvimento a aumentarem seus índices de produção; a pesca e a agricultura podem

ser consideradas setores chaves, pois são os que mais ocupam a população. Mas como

produzir para o mercado com sistemas artesanais e tradicionais de produção, onde as

populações já têm maneiras próprias de estar na vida, onde a sobrevivência cotidiana

adquiria conotações próprias?

Em todos os setores, o plano propôs a introdução de novos métodos, novas

técnicas e tecnologias de produção, sem, entretanto, levar em conta as especificidades

locais, os hábitos, valores e costumes das populações. Como fazer isso com populações

de ascendências africanas, que trabalham com técnicas e tecnologias de produção

urdidas com base em experiências totalmente diferentes, que encerram em si um

conjunto de tensões e que atendiam às necessidade das sociedades para as quais

vinham-se encaminhando a séculos?
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O Plano não é transparente quanto à formação de base para a produção. Apesar

da política de alfabetização sugerir esse tipo de formação, ela não indica claramente os

mecanismos de coordenação e de ligação com os setores produtivos, nomeadamente os

piscatórios e agrícolas.

Reforma do Ensino Básico

Começando a ser aplicada de forma experimental nas 1ª e 2ª classes de algumas

escolas, a reforma do ensino básico incidiu, basicamente, sobre duas vertentes. Uma

primeira, estrutural, nos dois ciclos: o ensino básico elementar com a duração de quatro

anos e o ensino básico complementar de dois anos, como pode-se observar no quadro

13.

Quadro 13

Ensino Básico em Cabo Verde

(Modelo vigente no período anterior à reforma)
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Fonte: ME, 1980

Os dois ciclos apresentavam características diferentes do ponto de vista dos

programas e do ensino, em estrutura que denunciava graves problemas, em particular o
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de provocar a acumulação de repetências devido a uma série de fatores inerentes a

desencontros culturais como já pontuamos.

No âmbito da reforma, os dois segmentos do ensino básico, elementar e

complementar, foram integrados, criando um ciclo homogéneo de 6 anos, dividido em

três fases de dois anos cada (Quadro 14). Novas modalidades de avaliação e de

promoção escolar foram implementadas, visando um aumento significativo do

percentual de alunos capazes de terminar uma escolaridade básica completa.

Quadro 14

Ensino Básico em Cabo Verde

(com a reforma)
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Fonte: Mnistério da Educação
 - Inspeção Geral, 1990

Quadro 14.1

Estrutura do Ensino Básico  com as reformulações operadas

Ensino Anos Fase/Ciclo Objetivos
Finalidade propedêutica e iniciação1º

2º
1ª fase

Formação Geral3º
4º

2ª fase

Alargamento e o aprofundamento dos
conteúdos cognitivos

Básico

5º
6º

3ª fase

Fonte: Suplemento ao B.O nº 54.
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A segunda vertente diz respeito aos programas. O seu quadro operacional foi

concebido de forma a alterar não só a estrutura do ensino, mas também racionalizar o

seu funcionamento e alterar os respectivos programas. Os antigos foram reformulados a

partir de objetivos por fase e disciplina, com uma progressão do 1º ao 6º ano. O

Desenvolvimento Curricular, a Formação de Docentes e a Administração e Gestão das

Escolas deram base à reforma, que foi pensada, também, para propiciar “o alargamento

e melhoria do ensino básico”68.

Outra vertente considerada pela reforma do ensino básico foi a avaliação

pedagógica e a promoção escolar. Uma vez que não conseguiam resolver as questões da

evasão escolar e elevadas taxas de reprovação, porque as reformulações operadas no

ensino obrigaram a

“(...) que, sem que nenhum dos dois queira, o homem atual e a escola
moderna afinal se encontrem. Pois, na realidade, não se desejam um
ao outro. O homem não deseja a escola porque ela o obriga, para
viver, quer dizer, para ser livre, para alimentar-se, para vestir-se, a
doravante passar por seus bancos; a escola não deseja mas o homem a
obriga, para sobreviver, isto é, para entender-se e criar raízes onde sua
necessidade a liberou, a contar com ele”69,

foram levados a introduzir a promoção automática no interior de cada uma das três fases

do ensino básico reestruturado com o fito de reduzir o número de repetências

consecutivas nos exames de passagem, demasiado seletivos e inadequados às

experiências de grandes contingentes populacionais do arquipélago. Por estar esgarçado

das realidades dos alunos, foram retirados do sistema obstáculos intermediários que,

eventualmente, pudessem estimulá-los a permanecerem, ao menos mais tempo na

escola, mesmo que não estivesse ao seu alcance suportar este cotidiano escolar alheio a

seus costumes

A reforma do ensino básico resultou num aumento do rendimento quantitativo

do sistema educativo. Com a implementação das medidas atrás mensionadas registrou-

se um aumento considerável do número de alunos que completaram a formação geral

básica de seis anos, muitos dos quais prosseguiam estudos secundários. Entretanto, esse

rápido aumento do número de alunos que concluíam os seis anos de escolaridade básica

                                                          
68 Cf. II PND, 1986, 236-7.
69 Cf. KANE, ibid, p. 46.
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desencadeou uma série de novas exigências: uma significativa expansão das

capacidades de acolhimento no subsistema subsequente, pelo menos até o fim do 8º ano

- 2º ano do tronco comum, implementado na reestruturação do ensino secundário, como

veremos nos próximos parágrafos; implementação de modalidades e meios de formação

profissional extra-escolar para os numerosos alunos que não prosseguiam estudos para

além do 8º ano.

Reforma do Ensino Secundário

A reforma do ensino secundário foi concebida para dar respaldo às

reformulações introduzidas no ensino básico, criando “um tronco comum de dois anos,

7º e 8º anos, tanto para a via geral quanto para a técnica”70. Pretenderam, com isso,

promover não só aprofundamento da formação geral, mas desenvolver também um

período de orientação escolar e de opção profissional ulterior, assim como uma abertura

às realidades histórico-culturais do aluno. Constitui, por outro lado, uma etapa

intermédia na realização de objetivos terminais do ensino secundário. Foram

introduzidas novas disciplinas (Homem e o Ambiente), novos métodos de trabalho -

mais centrados no trabalho do aluno, mais dirigidos para a aquisição de competências de

vida, mais ligados ao meio ambiente; novas formas de avaliação, priorizando não só

conhecimentos mas também competências e valores no âmbito da promoção do

desenvolvimento cognitivo, afetivo, estético, físico, social e ético. Tais inovações foram

secundadas por:

“(...) alargamento do secundário de 5 para 6 anos, com três níveis de
dois anos, nas duas vias, o ensino geral e o ensino técnico; a melhoria
do nível da qualidade e eficiência do ensino, como conseqüência não
só do aumento da duração, mas também da renovação dos programas
centrada na aquisição de conhecimentos, capacidades,
comportamentos e valores, permitindo uma integração mais adequada
dos jovens cabo-verdianos na comunidade nacional e a sua
contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico do país”71.

                                                          
70 Cf. Doc. do ME, de circulação interna, Boletim Informativo “Educação”.
71 Cf. Documentos produzidos pelo ME no âmbito da reforma.



222

Segundo  informações recolhidas de fonte próxima ao projeto PARTEX

(empresa portuguesa de consultoria, indicada para elaborar o projeto de reforma

educacional de 1990 em Cabo Verde), a reforma do ensino secundário objetivava:

“(...) adiamento, por um período de dois anos, da idade em que o
aluno deve optar entre o prosseguimento de estudos, pela via geral, e a
formação profissional, pela via técnica; aprofundamento e
alargamento do conhecimento acumulado pelo aluno nos seis anos de
ensino básico integrado; implantação de um segundo ciclo do
secundário, no qual o aluno teria nova oportunidade de
aprofundamento de conhecimentos, via geral, ou de aquisição de
qualificações específicas, via técnica; organização de Anos
Complementares de Profissionalização (ACP’s) ao fim de cada uma
das três etapas do secundário: no percurso entre o ensino básico
integrado (EBI) e o Tronco Comum do primeiro ciclo do secundário,
ou até mesmo quando do abandono deste tronco comum, antes da
passagem deste para o 2º nível do secundário, vias geral e técnica,
para a formação do trabalhador qualificado; na saída do tronco
comum, para os que não tiveram condições de prosseguimento de
estudos secundários, para a formação do técnico-profissional; e, ao
final deste, para prossecução de estudos superiores ou para aquisição
de um título correspondente ao de quadro médio72.

O ensino secundário, assim proposto, teve como metas:

“desenvolver as capacidades apreendidas ao longo do ensino básico
integrado; iniciar o aprendizado de línguas estrangeiras e o raciocínio
científico; desenvolver capacidades de inserção no mundo e de refletir
sobre os movimentos históricos, econômicos e políticos; iniciá-lo no
conhecimento sobre o mundo do trabalho e da convivência
democrática”73.

Os objetivos acima elencados foram projetados para serem concretizados em três

fases distintas: um tronco comum, um segundo nível do 1º ciclo do ensino secundário,

e, por último, um segundo ciclo de estudos ainda secundários; o segundo nível do 1º

ciclo e o 2º, com abertura para as duas vias, uma de estudos gerais e outra de estudos

técnicos.

                                                          
72 Cf. Documentos de circulação interna do ME; PARTEX, 1987; Documentos políticos, de circulação
restrita.
73 Grifo nosso. Numa perspectiva ocidental cristã de abordar o conhecimento. Cf. PARTEX, ibid, p. 33.
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A transição do tronco comum para o segundo nível do 1º ciclo deveria ser feito,

segundo apuramos, por via de processos de seleção, orientação vocacional e informação

sobre as profissões e o mercado de trabalho. Ao final do segundo nível, na passagem

entre ele e o 2º ciclo, como sinalizam documentos da reforma, haveria mais uma

seleção, cessando qualquer possibilidade de transição automática entre as duas vias, de

formação geral e de formação técnica.

O terceiro nível do secundário (2º ciclo), que corresponde ao 11º e 12º anos de

estudos, assemelha-se, quando se opta pela formação para o magistério, com os 11º, 12º

e 13º anos de estudos do ensino médio. A conclusão do terceiro nível, 2º ciclo do

secundário, garante a continuidade de estudos superiores. Contudo, a obtenção do título

de técnico profissional de nível médio depende de outras provas de seleção para acesso

e frequência a um 13º ano terminal de estudos - ACP de formação de técnicos de nível

médio. Os que terminarem a via técnica de 2º ciclo, não ingressando no ACP para

obtenção do título de técnico de nível médio, poderiam seguir estudos subsequentes, de

nível superior.

Da análise dos textos da reforma, reforçada com as entrevistas realizadas com

pessoas conhecedoras destes processos, acrescidas das respostas aos questionários

aplicados a alunos de algumas escolas da ilha de Santiago (ver no apêndice) surgiu uma

série de indagações, resultantes das ambiguidades apresentadas pela proposta de

reformulações do secundário. A transição do ensino secundário de 2º ciclo para o ensino

médio continua enredada em múltiplos embaraços. A fragmentação do ensino

secundário em dois ciclos deixa a entender que há, de fato, transição de um nível para

outro - os que concluírem o 2º nível do 1º ciclo estarão, efetivamente, transferindo-se de

ciclo. O primeiro ciclo do secundário, nesta configuração, é que deveria estar dividido

em dois ciclos: o tronco comum sendo o primeiro deles, e o segundo nível, de fato, o

segundo ciclo do secundário. Nesse caso, o que foi chamado no modelo, de 2º ciclo do

ensino secundário, seria o ensino médio, o que, no entanto, atribui-se ser a formação no

Instituto Pedagógico.

Outra questão que deixou a desejar refere-se à posição dos anos complementares

de profissionalçização. Para começar, pode ser administrado na mesma escola regular e

formal do sistema escolar, ou em estabelecimentos e programas de formação extra-

escolar74. Não conseguimos descortinar, entretanto, nos textos analisados, como

deveriam ser implementados esses anos ou programas complementares de estudos
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profissionais, nem por quem seriam implementados. Tampouco ficou claro o que são,

efetivamente, onde poderão funcionar, como funcionarão. Ficamos sem saber, se

tratam-se de escolas, no sentido clássico da palavra ou se, de fato, são programas de

formação profissional ou de institutos de formação. O próprio tronco comum, como

configurado, não é muito claro. Contém ambiguidades, não permitindo saber se era

complementar ao ensino básico ou preparatório para o ensino geral e técnico.

A análise dos dados sobre a reforma do ensino secundário suscitou outras

indagações, entre elas a de saber como, no tangente à concepção pedagógica, esse

tronco comum deve ser administrado? Que vantagens teria a via técnica, em termos de

efetiva formação profissional de nível 2? Para os alunos que chegassem até este nível,

aos 16/17 anos, e que não prosseguissem os estudos no 2º ciclo do secundário, nem

fizessem o ano complementar de profissionalçização para obtenção de um título de

trabalhador qualificado, o que seriam no mundo do trabalho? Teriam oportunidades

neste flutuante mercado? Qual seria a situação desses mesmos no mercado do trabalho,

se o sistema extra-escolar privilegiasse o atendimento daqueles que já estariam

trabalhando, uma vez que a tendência das empresas era priorizar trabalhadores ativos,

com experiências que seria mais atrativo para seus intentos, o lucro.

Fianalmente, o fluxo inverso, do sistema de formação profissional extra-escolar

para o sistema escolar, quando o interessado já houver passado, antes, por este último, é

algo problemático. De acordo com Kondé & Dambará, nosso entrevistado no âmbito

das questões referentes à reforma de 1990, não obstante o acerto dessa medida75, nesse

caso, o investimento inicial na formação profissional poderá se revelar:

“contraproducente e oneroso; complicado de ser administrado, devido
ao número de módulos de percurso e momentos de decisão, tanto para
o aluno quanto para o professor e para os formuladores de currículos;
demasiado complexo, se grande número de pessoas começar a circular
entre os sistemas, formando-se fluxos de saída e de retorno ao
processo regular de educação”76.

                                                                                                                                                                         
74 Ver documentos de circulação interna do ME.
75 A possibilidade do indivíduo retornar ao sistema escolar, sobretudo agora na modernidada em que o
acúmulo de conhecimentos e a reformulação constante dos anteriormente adquiridos é uma exigência do
desenvolvimento humano e profissional.
76 KONDÉ & DAMBARÁ. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 15  de maio 2006.
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Quadro 15

Ensino Secundário (antes da reforma)

 Educação Escolar     Educação
           Extra-Escolar

_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________
    12           7º
_____  Ensino Secundário   _
    13           8º Geral Comer
_____          _ cial e Industrial
    14           9º

    15    Formação     10º
_____    Ens. Profissional  _ Complementar        __
    16   Sec.                      11º

    17   Formação Profissional
_____ Ensino Médio
    18
_____ _________________________________________________________________
    19  Formação Profissional - ES
_____ _________________________________________________________________
Fonte: Ministério da Educação Formação Superior
- Inspeção Geral   no estrangeiro

As reformulações introduzidas no ensino secundário (Quadro 16) trouxeram uma

série de implicações ao sistema. Houve uma demanda por professores qualificados que

o país não podia atender no lançamento da reforma. Na altura, o sistema operava com

indivíduos com a formação superior (maioritariamente formados nas universidades

europeias), mas que não tinham a formação pedagógica; professores formados em Cabo

Verde, com 11 ou, por vezes, 10 anos de ensino geral e uma formação pedagógica

incipiente, principalmente no que se refere às didáticas específicas das disciplinas;

professores, sem nenhuma formação pedagógica, com o 11º ano de ensino secundário

apenas77, que, na expectativa de conseguir uma bolsa para continuarem os estudos no

estrangeiro, encaravam esse emprego como uma ocupação temporária.

A deficiente formação pedagógica dos professores e a diversidade de problemas

já enumerados contribuiram para a perpetuação de um ensino excessivamente abstrato,

generalizante e de costas para as realidades da vida social do país. A delicada situação

que transitou do período colonial agravou-se, ainda mais, com a explosão da demanda

neste segmento, pela falta de livros didáticos, que tinham de ser importados a preços

                                                          
77  Em alguns casos, devido à enorme carência, recoria-se a professores com o 11º ano por completar.
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exorbitantes, tendo em conta as condições financeiras dos pais e encarregados de

educação. O ensino das ciências era, de igual modo, muito teórico por falta de

laboratórios bem estruturados. Os alunos viam-se na obrigatoriedade de fazer anotações

daquilo que o professor falava na sala de aula e a copiar passagens de livros. Os

programas não eram consentâneoas com os novos objetivos do ensino, que, devido aos

fatores atrás relacionados, continuou demasiado afastado das condições vividas em

Cabo Verde, de estilo conservador e vinculado a interesses externos.

Quadro 16
O Ensino Secundário com as reformulações

   _______________________________________
____ _ _ _ ____________________________________________________________
   18  ACP
____         _          _ _ _ _  __________________  _______________________
   17 *          Instituto         12º
____          Pedagógic       __          __ _______
   16          e outros         11º  ACP
____ _ _ _ ___________       ________________________________________
   15         10º
____ Ensino       __      Nível      _  Nível  ________
   14 Secundário          9º Via Geral        Via Técnica  ACP
____       _________________________________________
   13              8º
____                      __      1º Ciclo do Tronco Comum

   12  7º

Fonte: Ministério da Educação Ciência e Cultura
* Ensino Médio
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Quadro 16.1

Estrutura do Ensino Secundário após a reforma

Ensino Ano Fase/Ciclo Objetivos
7º

8º
1º ciclo ou tronco
comum

Aumentar o nível de conhecimento e
possibilitar uma orientação escolar e
vocacional tendo em vista o
prosseguimento de estudos.

9º

10º

2º ciclo, com duas

vias: geral e técnica

Aprofundará e alargará os
conhecimentos e aptidões obtidos no
anterior percurso escolar, de acordo com
os planos curriculares a definir nos
termos do artigo 71º

Secundário

11º

12º

3º ciclo, duas vias:
geral e técnica

Via geral: organizada por áreas visando
a inserção na vida ativa ou o
prosseguimento de estudos. Via técnica:
continuação do 2º ciclo reforçando os
conhecimentos e ramos escolhidos

Fonte: Suplemento ao B.O nº 54.

Reflexões sobre a reforma e o modelo educacional proposto

As análises sobre a reforma focaram, essencialmente, os dois segmentos de

ensino, básico e secundário, com maior ênfase para o secundário geral. Assim,

abordamos o modelo proposto e seus impactos.

Importa indagar-se, em primeiro lugar, se os objetivos traçados para o sistema de

ensino cabo-verdiano foram adequados para uma sociedade com as características da

cabo-verdiana. Sem procurar estabelecer hierarquias entre seus objetivos, podemos

sinalizar alguns, que em nosso entender, melhor adequariam às nossas necessidades, a

saber: a formulação do pensamento socio-cultural, análise e reflexão sobre sua

historicidade, formação de trabalhador para atender às demandas do mercado de

trabalho, da administração pública e da promoção da ciência e da pesquisa em Cabo

Verde.

Em relação à área da organização do ensino, nota-se que a interdisciplinaridade e

a flexibilidade de entradas e saídas são praticamente inexistentes; há uma enorme

defasagem curricular em relação aos contornos do mercado de trabalho; deficitária

formação técnica; incipiente uso das novas tecnologias da informação como instrumento
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do processo de ensino e aprendizagem. As mudanças introduzidas em todos os aspectos

mencionados pela lei nº 103/III de 1990, ainda têm frágil e descontínua implementação.

A qualidade do ensino, não obstante as reformulações introduzidas, continuou

em níveis muito aquém do desejável, o que se torna preocupante. Todos concordamos

quanto à premência de formar melhores professores para a educação básica e há

consensos quanto à necessidade de revisão de estratégias educacionais. Caberiam,

portanto, nas primeiras etapas da reforma, uma definição de objetivos para que esse

ensino se apresentasse como uma formação intelectual, social e moral capaz de preparar

jovens para inserirem-se, aos diferentes níveis, na vida ativa e no mundo do trabalho.

Caberiam, ainda, diretrizes sobre a organização dos cursos de formação de professores,

exigências de vinculação com a formação profissional em sentido estrito, temas, aliás,

tratados na lei de bases do sistema educativo (LDBSE) e que também deveriam ser

retomados e aprofundados.

É sempre difícil desenvolver trabalhos desta natureza relacionado a países com

características de Cabo Verde, onde, no geral, os arquivos ainda estão numa fase

incipiente de organização. O próprio MEC, que possui um acervo bastante rico, ainda

não organizou todas as informações sobre si mesmo. A despeito deste vácuo, buscámos

desenvolver nossas reflexões sobre cultura e educação, que sofrem consequências das

poucas atenções em termos de estudo e proposições condizentes, carência de reflexões

sobre estas temáticas e, em muitos casos, a má vontade de pessoas ligadas a instituições

vocacionadas para lidar com essas questões. Por exemplo, foi-nos dificultado o acesso a

dados e debates sobre a economia de Cabo Verde e ao seu projeto de

desenvolvimento78. Não obstante os entraves que tivemos que ultrapassar, conseguimos

apurar dimensões destes processos que possibilitaram a construção de um quadro geral

de referências sobre o qual pudemos raciocinar.

Deste quadro destacamos um conjunto de elementos sobre o quais enfocamos a

nossa análise da proposta de reforma dos dois segmentos de ensino, o básico e o

secundário: escassez de recursos naturais não renováveis, aliada ao empobrecimento do

solo, resultante de práticas devastadoras perpetuadas ao longo do período colonial, que

limita a produção agropecuária; encarecimento da produção de energia, pelo fato de sua

                                                          
78 As análises aqui apresentadas resultam de conversas mantidas com pessoas que participaram nas
discussões dos projetos que deram corpo à reforma educacional de 1990. Estas pessoas nos
disponibilizaram materiais cuja circulação ainda não foi liberada. Por isso, com o fito de preservá-las,
sentimo-nos na obrigatoriedade de não citá-las. Daí, sempre que necessário, o uso de nomes fictícios
preservando suas identidades.
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geração estar baseada na produção termo-elétrica, altamente consumidora de

combustível, gaz-oil importado, com reduzidas probabilidades de, a curto ou mesmo

médio prazo, utilizar fontes alternativas em escala econômica significativa (energia

solar, eólica ou maré-motriz, por exemplo);  clima árido que ocasiona freqüente falta de

água, sendo ainda restrito o aproveitamento da água do mar para fins de abastecimento;

reduzida quantidade de terras aráveis, na maioria dos casos estreitas faixas de terras em

vales profundos e em encostas montanhosas, onde a mecanização é, em muitos casos,

praticamente impensável.

Não se pode perder de vista que, em meio a estas questões, a população crescia,

nos anos oitenta, a taxas relativamente elevadas: a natalidade era alta, da ordem dos

3,3% ao ano, com tendência declinante ainda pequena, compensada, no entanto, por um

fluxo migratório intenso, resultando de crescimento demográfico de 2.2% ao ano79. Este

acelerado crescimento traduziu-se em significativa concentração urbana na cidade da

Praia, 16% da população total, e Mindelo, 13.6%80, distribuindo-se em seguida por

centros urbanos secundários e na zona rural. As previsões para o ano 2000, apontaram

para uma taxa de crescimento médio anual ainda elevada, cerca de 2.7% ao ano, com

queda significativa do valor para a faixa etária de 0 aos 4, 1.9% ao ano81. A distribuição

do PIB pelas grandes áreas da economia indicava que o setor terciário era o mais

importante, com uma participação de 66.2% contra 14.6% do setor primário e 19.2% do

setor secundário82.

Esses dados, consubstanciados com opiniões de pessoas que lidam com políticas

desenvolvimentistas, indicam que a implantação de uma sólida infra-estrutura de

turismo ou da incorporação da economia local aos fluxos de mercadorias e serviços

internacionais (como entreposto de nível intermediário entre as Américas e a África)

poderia melhor adequar-se às realidades de Cabo Verde83.

Os dados atrás relacionados sinalizam, ainda de acordo com Kondé & Dambará,

que a economia cabo-verdiana poderia enfrentar enormes dificuldades para seguir o

modelo clássico de desenvolvimento: acumulação de capital a partir de uma economia

                                                          
79 GILLES, Roger. «La population des Îles du Cap-Vert : Bilan Démographique et Projetion à L’Horizon
2000, évolution de la population des Îles du Cap-Vert 1980/2000». Paris: janvier, 1980, p. 57.
80 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. “Recenseamento Geral da População e Habitação”.
Praia, 2º vol., Estrutura da População, p. 53.
81 INE, op. cit., p. 53
82 SECRETARIA DE ESTADO DA COOPERAÇÃO E PLANEAMENTO, 1982/85.
83 KONDÉ & DAMBARÁ, op. cit.



230

agrícola; industrialização baseada na substituição de importações; implantação de

indústrias de base; orientação para o mercado externo.

A reforma do ensino em Cabo Verde, centrada num padrão demasiado seletivo e

orientada predominantemente para a formação da mão-de-obra nas categorias de

trabalhador qualificado e de técnico-profissional, fez pressupor um projeto de

desenvolvimento econômico nada condizente com as suas condições históricas.

Dos impactos do modelo proposto

Já nos ocupamos, atrás, de alguns aspectos da reforma educacional de 1990: a

estrutura, funcionalidade, etc; já vimos, também, alguns elementos que poderiam

bloquear a dinâmica do sistema, em nosso entender. Importa abordar questões referentes

a impactos sócio-econômicos da reforma educacional.

A expulsão prematura de alunos do sistema escolar pode ser apontado como um

dos impactos desse modelo. Esse fenômeno, de acordo com Kondé & Dambará, seria

motivado pelo fato da extenção, no tempo, do primeiro momento de decisão ser

pequena84.

Uma possível concorrência entre sistemas escolar e extra-escolar pode resultar

da implementação desse modelo:

“Na faixa etária em que ambos estarão operando a obtenção de índices
satisfatórios de desempenho face aos requisitos de recrutamento das
empresas será fator fundamental para fins de avaliação de
desempenho e de qualidade do ensino nos dois sistemas; essa
concorrência por desempenho e qualidade se refletirá nos planos de
quadros docentes especializados, de programas de ensino e de
instalações laboratoriais e oficinas - o que pode não ser negativo, mas
que representará um ônus muito grande, levando-se em conta a
situação econômica do país no momento do lançamento da reforma”85.

Kondé & Dambará aponta os riscos que a formação precoce pode oferecer,

vindo a assumir efeitos perversos. Essa situação deve-se, segundo nosso entrevistado, às
                                                          
84  A idade de 15 anos, quando parte dos alunos sairiam prematuramente do sistema educacional para o
mercado de trabalho sem “orientação vocacional” e “preparação para opção forçada” aos 13/14 anos.
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dificuldades de inserção no mercado de trabalho dos egressos do tronco comum.

Disputariam vagas para o 1º emprego com pessoas que, vindas do processo de

alfabetização e de aprendizagem pós-alfabetização, já traziam vasta gama de

experiência, que um recém saído do sistema escolar não teria, pelo menos em se

tratando de emprego.

Estaria sempre presente o risco de que esses egressos se deparassem com

situações de desemprego, subemprego ou de defasagem salarial diante daqueles que,

mesmo não tendo uma formação regular e formal mais avançada, dispunham de larga

margem de experiência prática no exercício de profissões e de habilidades específicas,

adquiridas nessas práticas ou em programas de formação profissional oferecidos no

âmbito do sistema extra-escolar, reforça Kondé & Dambará.

As probabilidades de que situações do género se concretizassem, realça o nosso

entrevistado, aumentariam na medida em que o egresso tivesse progredido mais na

escala de formação do sistema escolar. Quanto maior o nível de escolarização, maior a

defasagem que ele teria quando em confronto com os que, tendo abandonado

precocemente o sistema escolar, desenvolveram-se à sombra do sistema extra-escolar ou

até mesmo fora dele. Aliado a tudo isso, devemos levar em consideração as situações

diferenciais daí emergentes – de um lado, os alunos oriundos da via técnica escolar ou a

via profissionalizante extra-escolar e, de outro lado, os que deram prosseguimento aos

estudos de nível superior.

O modelo proposto, como sinaliza Kondé & Dambará, poderia levar a perigosas

condições de “divisão social” do trabalho entre uma massa muito grande de “técnicos

profissionais” e outra, muito pequena, de “trabalhadores intelectuais”, com reflexos

imediatos sobre questões importantes, como as que se referem à distribuição do poder

entre diferentes segmentos populacionais86.

Por assumir uma feição progressivamente eliminatória e dominantemente de

formação de mão-de-obra de nível intermediário, os custos de implantação e de

funcionamento podem não se diferenciar muito dos prevalecentes à data da

implementação deste novo modelo de ensino. Com sua implantação, considerando os

investimentos necessários, de acordo com Kondé & Dambará,

“haverá um aumento no volume dos gastos com a educação
secundária, mais pelos reflexos da expansão e da formação de novos
quadros de professores e especialistas, do que em razão de

                                                                                                                                                                         
85 KONDÉ & DAMBARÁ, ibid.
86 Id.
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substanciais aumentos de custos da formação em si. Não me parece
que o aumento geral dos custos possa ser compensado por substancial
alteração da função social e da eficácia do novo modelo. Mesmo que
isso se concretize, parece-me pouco provável que tais aumentos
possam ser compensados por melhorias substanciais dos níveis de
eficiência e de produtividade  com que se operava no modelo
anterior”87.

A existência de vários momentos de opção de escolha dentro do novo modelo

proposto pode tornar angustiante o percurso, tanto para o aluno, quanto para o

professor, fruto das fortes relações afetivas que estabelecem-se entre eles. De outra

parte, a existência de tantos momentos fragmentados de um processo que se perdia de

vista, pode causar desinteresses nos estudantes, traduzindo-se em abandono antes

mesmo do momento em que ocorria cada seleção, representando custos, além das

repercussões que a evasão escolar suscita em termos de rendimento do sistema, como

um todo, e na possível manutenção de baixos índices de utilização da infra-estrutura

física implantada dentro da perspectiva de reforma. Os alunos que assim se afastassem

do sistema escolar, ou não procurariam o sistema extra-escolar ou o fariam dentro de

uma condição de fracasso88, o que era pernicioso tanto para o sistema educativo escolar

e extra-escolar, na sua totalidade, quanto para a economia em geral.

No sistema escolar, ou os currículos devem estar permanentemente sujeitos à

revisão, para ajustá-los continuamente aos processos de mudanças que ocorrem muito

rapidamente nos setores produtivos da economia (e nesse caso os custos de

desenvolvimento do ensino se tornarão quase que proibitivos), ou eles se tornarão de tal

forma defasados em relação às demandas de mercado que o sistema extra-escolar

acabaria por transformar-se no agente principal de formação profissional, tornando

quase que dispensável a formação profissional, via técnica, no sistema escolar.

Tendo em conta o projeto de desenvolvimento do país, e levando-se em

consideração as limitações já enumeradas, a análise do modelo face às mesmas indica

que, no futuro, essa tendência poderá traduzir-se numa aceleração do processo

imigratório de mão-de-obra de nível intermediário, precisamente aquela que sugere

como de acumulação predominante na sociedade cabo-verdiana. Em tal circunstância, a

                                                          
87 Id.
88 Um percentual considerável de alunos abordados nos inquéritos desenvolvidos no âmbito das nossas
pesquisas demonstrou esse estado de desânimo.



233

sua implantação e o seu funcionamento traduzir-se-ão em um custo social demasiado

elevado.

No setor da economia, os nossos entrevistados estão em sintonia quando

consideram que o modelo proposto poderia proporcionar impacto reduzido e difícil de

ser averiguado com antecedência. Isso se explica, de acordo com os mesmos, porque o

novo modelo:

“(...) pretendia colocar no mercado de trabalho jovens de 14 a 16 anos
- ou menos -, que dificilmente teriam definidos os seus projetos de
vida, esgotadas as suas possibilidades de desenvolvimento intelectual
e técnico e alcançado níveis de maturidade capazes de satisfazer as
expectativas dos empregadores; projetaria para mais alguns anos a
obtenção de resultados econômicos diretos. O jovem técnico não é um
empreendedor, nem tão pouco tem condições de transformar-se,
imediatamente, de empregado a empregador, retardando ainda mais o
alcance de um estágio de desenvolvimento capaz de sustentar-se
autonomamente; não reconhece que, se a economia nacional precisa
de mão-de-obra qualificada, precisa mais de profissionais capazes de
modernizar o setor produtivo, seja a partir da incorporação de novos
empreendimentos ou de novas tecnologias, seja a partir do
desenvolvimento/adaptação/domínio de tecnologias já em uso ou
disponíveis para serem absorvidas89.

O debate recente sobre a reforma educacional em Cabo Verde levanta véus sobre

questões que indiciam ter sido a reforma de 1990 emoldurada para atender pretensões

de grupos hegemônicos, então no poder.

                                                          
89 GONÇALVES, KONDE & DAMBARA et all. Entrevista concedida a Elias Moniz. Praia. 08/10/11 e
13 de jun. 2006.
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*

* *

Os dados sobre a reforma que nos foram disponibilizados90, apontam que o

sistema educacional cabo-verdiano deve desenvolver-se visando criar bases de

sustentação a um processo de desenvolvimento econômico e social orientado para

realizar saltos não tradicionais, de superação de etapas seqüenciais tidas como

clássicas91. Os dados analisados apontam ainda para a necessidade de um

aproveitamento da tradição de formação acadêmica prevalecente, ainda que, de forma

muito significativa, no sistema educacional cabo-verdiano, de traços europeisantes, mas

incorporando novas metodologias para o ensino das ciências. A implantação de um ágil

sistema de formação extra-escolar, com uma flexibilidade muito própria e uma dinâmica

favorável, seria o ideal para a realidade econômica do país.

Os dados analisados nos últimos capítulos apontam disparidades nas condições

de acesso inter e intra-ilhas. A situação agudiza-se com o aumento do nível de

escolaridade. O sistema vai-se afunilando e a própria rede escolar, da maneira como está

estruturada, transforma-se em óbice à promoção da igualdade de oportunidades. As

diferenças regionais e de status parecem cada vez mais acentuadas e a educação é

utilizada como recurso de legitimação e perpetuação de interesses de grupos

dominantes. A hesitação em universalizar o ensino secundário92 era justificado pela

escassez de recursos e ausência de economias de escala.

Em termos sociais, os dados disponibilizados também indiciam que o modelo

implementado deixa algumas aberturas para a evasão precoce, e só muito lentamente

seria capaz de proporcionar adequada acumulação, no meio social, de grandes massas

de indivíduos com mais anos de estudos. Ao fragmentar o processo educativo muito

cedo, o referido modelo contribui, ainda mais, para que essa acumulação tenda a

                                                          
90 É intencional o uso do termo disponibilizado. Em alguns lugares tivemos que responder a algumas
questões para, depois, nos autorizarem o acesso a materiais referentes à reforma, isso, quando não nos
diziam que o acervo estava por organizar ou que se encontrava na posse de pessoas, quase sempre,
inacessíveis. Não obstante, tivemos acesso a documentos interessantíssimos e confidenciais, entre eles,
propostas que nos pareceram muito mais adequadas para a nossa realidade, mas, por razões políticas, não
foram aprovadas. Tais documentos foram cruciais para as nossas reflexões sobre a reforma educacional
de 1990.
91 Quem também partilha essa ideia é Gonçalves. Entrevista a Elias Moniz, 06 de maio de 2006.
92  Principal filtro social, penalizador dos grupos sociais desfavorecidos, sobretudo os rurais, devido à
concentração dos estabelecimentos de ensino deste nível nos principais centros urbanos.



235

processar-se de forma lenta, e em estados de aprendizagem preponderantemente

“técnicos” ou apenas “especializados”93.

Uma proposta mais condizente com o contexto cabo-verdiano poderia traduzir-

se em vantagens consideráveis. Esta perspectiva é partilhada por vários técnicos com

quem mantivemos conversas sobre as questões referentes à reforma de 1990.

Gonçalves, que também corrobora com esta idéia, defende que um modelo voltado para

as realidades nacionais seria vantajoso por:

“dispensar a formação de docentes para o tronco comum, a via geral e
a técnica, e dispensaria também a formulação, acompanhamento,
avaliação e controle de programas curriculares distintos, que
representam um grande ónus para o erário público; por permitir uma
programação mais racional de instalação de bibliotecas e de
elaboração e produção de material didáctico”94.

Os esquemas de articulação com o sistema de formação extra-escolar, num

sistema mais adequado às necessidades do país, podem permitir retornos sócio-

econômicos mais seguros e de maior significado social a médio e longo prazos, tanto a

nível da educação e da formação secundária, quanto a nível da formação de nível médio

e superior, enfatiza Gonçalves.

As análises aos documentos da reforma deixam entender que uma deslocação,

no tempo, de investimentos públicos diretos em equipamentos e instalações para o

ensino de nível médio, poderia permitir: uma consolidação da reforma do ensino básico

e a organização do ensino secundário escolar, a menor custo, e do extra-escolar - com

capacidade própria de captação de recursos, ainda que subsidiado na fase inicial de sua

implantação.

No plano externo ao sistema, os nossos entrevistados consideram que a

sustentação do processo de formação profissional a nível do sistema extra-escolar, tem

justificativas pedagógicas, operacionais, financeiras e políticas que devem ser

consideradas, pois,

“(...) possibilitaria sólida formação escolar de nível médio e superior,
viabilizando a formação de quadros científicos, tecnológicos e
docentes com mais eficácia e a um custo social menor; viabilizaria o

                                                          
93 GONÇALVES, KONDE & DAMBARA et all. Op. cit.
94 GONÇALVES, op. cit.
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aumento da oferta de quadros para a administração pública e
empresarial, com capacidade e competência para a promoção da
modernização das diversas estruturas econômicas e setores da
sociedade; sustentaria setores ainda não diretamente considerados
prioritários pelo planejamento governamental, ou para a sua rápida
incorporação ao sistema produtivo do país; distribuiria melhor os
custos entre os processos de educação e de formação profissional,
tanto no tempo quanto no espaço do planejamento”95.

Lei nº 103/III/90 e o III Congresso do P.A.I.C.V.

Sistematizando, historicamente, discursos, esforços e injunções de grupos e

agências sociais voltadas para educação e escolarização, surpreendemos, na análise de

leis96 e resoluções sobre educação (saídas de congressos do PAIGC/PAICV97,

seminários, fóruns, work shops), intenções de organizá-la com base em modelos urdidos

para outras realidades, visando a nacionalização do Arquipélago, articulando formas de

reconstrução social e regeneração de costumes a partir da educação como atestam as

alíneas a), b), c) e g) do artigo 10º, ponto 1 da lei 103/III/90, e do ponto 3 das resoluções

saídas do congresso.

O artigo 10º  estabelecia como objectivos da política educativa:

“(...) a) promover a formação integral e permanente do indivíduo,
numa perspectiva universalista;
b) formar a consciência ética e cívica do indivíduo;
c) desenvolver atitudes positivas em relação ao trabalho e,
designadamente, à produção material;
g) reforçar a consciência e unidade nacionais”98.

O ponto 3 do III Congresso do PAICV estabelecia que:

“(...) A educação visa o desenvolvimento de capacidades intelectuais,
físicas e espirituais, a reprodução da luta, a educação cívica e
patriótica e o respeito pelos símbolos nacionais, assim como o
desabrochar e o estímulo de sensibilidades estéticas e, de um modo

                                                          
95 GONÇALVES, ibid.
96 Entre elas a lei nº 103/III/90, cujos objetivos vêm em detalhe no anexo a este trabalho.
97 Os vários congressos realizados entre os anos 70 e 80, mas com particular ênfase para o III Congresso
realizado em novembro de 1988.
98 Cf. Lei nº 103/III/90. Suplemento ao Boletim Oficial nº 52. Praia 29 de dezembro de 1990. Grifo nosso.
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geral, a conversão dos princípios político-ideológicos e morais do
Partido numa força orientadora da sociedade”99.

Estabelecendo parâmetros entre objetivos educacionais, expressos na lei nº

103/III/90, e os traçados pelo congresso para a educação, dá para perceber que a lei,

sendo posterior ao congresso, reforçou as resoluções saídas deste. No entanto, são

perceptíveis algumas diferenças na redação, o que, entretanto, não se concretizou no

nível de conteúdo. Se em 88 o Partido/Estado podia assumir uma postura mais radical,

em 90, os contextos interno e internacional não permitiam radicalizações. Se, por

exemplo, em 1977, 1987 ou mesmo 88, o Partido/Estado teve a liberdade de assumir

posições extremas como a de estabelecer que “(...) a Educação deverá ter um conteúdo e

uma forma inteiramente de acordo com as opções e princípios traçados pelo P.A.I.G.C e

orientar-se no sentido da prossecução dos seus objetivos”100, submetendo a educação às

suas diretrizes, pois não contou, então, com fortes oposições que lhe pudesse questionar,

em 1990 a conjuntura lhe era totalmente desfavorável. O grande suporte do regime, o

bloco socialista do leste europeu, deu sinais de fraqueza com o desmoronamento da

URSS, a oposição ganhou espaços e adeptos no seio da população cabo-verdiana e,

consequentemente, o Partido perdeu credibilidade.

Ao debruçarmos na redação da lei nº 103/III/90 surpreendemos subtilezas e

cuidados em não ligar explicitamente os objetivos da educação aos do Partido. Contudo,

este não abriu mão da educação e de forma sorrateira tentou mantê-la  debaixo de seu

controlo. A comparação entre o ponto dois do artigo 10º dessa lei e os objectivos

traçados para a educação, saídos do III Congresso, permitiu captar intenções de manter

as rédeas da educação. O artigo reza que: “2. Os objetivos da política educativa

entendem-se, adequam-se e executam-se de harmonia com as linhas orientadoras da

estratégia de desenvolvimento nacional”101.

Este objetivo vai de encontro ao traçado para a educação no referido congresso:

“(...) 3. A educação visa o desenvolvimento de capacidades
intelectuais, físicas e espirituais, a reprodução da luta, a educação
cívica e patriótica e o respeito pelos símbolos nacionais, assim como o
desabrochar e o estímulo de sensibilidades estéticas e, de um modo
geral, a conversão dos princípios político-ideológicos e morais do
Partido numa força orientadora da sociedade”102.

                                                          
99 PAICV. O III Congresso. Praia, 25 a 30 de novembro 1988.
100 CARDOSO, op. cit., p. 205
101 Lei nº 103/III/90, op. cit. Grifo nosso.
102 Grifo nosso. PAICV, op. cit. p 54.
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Em qualquer dos casos sobressaem intenções de subjugação da educação aos

interesses do Partido, ainda que no primeiro ficaram apenas nos interstícios. Quando a

lei definiu que: “os objetivos da política educativa entendem-se, adequam-se e

executam-se de harmonia com as linhas orientadoras da estratégia de desenvolvimento

nacional”103, não fugiu ao objetivo acima mencionado, traçado no citado congresso. A

diferença residiu, no entanto, no explicitar-se, no texto da lei, que os “objetivos da

política educativa devem adequar-se às linhas orientadoras da estratégia de

desenvolvimento nacional”104. Mas se reportarmos o ano de 1990, altura em que Cabo

Verde viveu sob a égide do P.A.I.C.V e no regime de monopartidarismo, quando o

Partido/Estado estabelecia as directrizes para o desenvolvimento nacional,

perceberemos que as diferenças limitaram-se apenas ao campo da redação, porque a

prática revelou outras realizações, com o Partido/Estado ditando rumos da vida política,

cultural, social e econômico do país.

A análise desses instrumentos (lei nº 103/III/90 e as resoluções do congresso

para a educação) desnuda processos imbricados, integrando demandas por melhor

ensino e ampliação das vagas escolares com interesses em torno de uma reordenação

sociocultural. Neste sentido, o partido no poder desenvolveu políticas educacionais de

sistematização e administração técnica que recaíram sobre todo o universo escolar105,

padronizando programas, currículos, visando o enquadramento de populações.

Os objetivos do Congresso, acima analisados, são frutos de ações centralizadoras

do P.A.I.C.V que, entretanto, esbarraram em realidades históricas de Cabo Verde. Por

não atender aos padrões ocidentais de desenvolvimento, o país não oferecia ao Partido

as necessárias condições para desenvolver a sua política de formação de quadros, que

poderiam garantir perpetuação de seus ideais na sociedade cabo-verdiana. Quando o

P.A.I.C.V precisou de dar formação superior106 a seus militantes, recorreu ao envio de

estudantes para o estrangeiro, o que, apesar de todas as precauções107, mais tarde

revelou-se nefasto para seus interesses,

                                                          
103 Lei nº 103/III/90, op. cit.
104 REPÚBLICA DE CABO VERDE, op. cit., p. 22.
105 Desde alfabetização de crianças, adolescentes e adultos que se dava não só nas escolas, mas também
pela integração dos mesmos em organizações juvinis e de massa, passando pela formação de quadros do
partido, que era feito em escolas do partido ou, em alguns casos, no estrangeiro.
106 Só no final da década de 80 é que surgiram as primeiras instituições de ensino superior no país, mas
ainda assim a grande maioria de estudantes preferem estudar nas instituições estrangeiras.
107 A comissão de bolsas de estudo era formado por representantes do Partido e das organizações tuteladas
pelo mesmo. Assim, na hora da escolha, a prioridade era selcionar os militantes do Partido, parentes e
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“Há (...) tendências negativas que se manifestam sob o impulso de
pressões múltiplas e que nos devem fazer reflectir nas carências do
nosso trabalho de enquadramento social e ideológico da juventude e
na urgência em superá-las (...) Há, pois, necessidade de intensificar e
melhorar o trabalho ideológico e de enquadramento dos nossos
técnicos”108.

O envio de estudantes para o estrangeiro não obedeceu a estratégias de

desenvolvimento de recursos humanos, pelo menos até o final da década de 80, quando

se aproveitou as diversas ofertas de bolsas de estudo. Assim, com o retorno dos que se

formaram no exterior, um conjunto de quadros de formações as mais heterogêneas,

devido às especializações adquiridas em países com perspectivas de vida diferentes e

muitas vezes, contrárias aos do Partido/Estado, caso dos quadros formados na Europa

Ocidental, o P.A.I.C.V experimentou efeitos de suas ações políticas. Notaram-se

posturas que foram na contramão de contextos cabo-verdianos, impedindo quadros

regressados a Cabo Verde a, de imediato, integrarem-se nas dinâmicas de

desenvolvimento que o Partido/Estado pretendeu implementar em Cabo Verde. A tão

sonhada “simbiose quadro massa, uma das chaves para o sucesso do Partido no

poder109” ficou comprometida.

Assistiu-se assim a uma tentativa de afirmação de suas formações e, mesmo à

defesa de hábitos, costumes, perspectivas de vida adquiridos durante a formação,

resultante da vivência mais ou menos longa em países estrangeiros, em fase de vida

ainda muito receptiva, “quando a sua personalidade não estava ainda completamente

amadurecida, sem experiência de inserção no processo de produção e,

consequentemente, político”110.

Foram quadros formados no estrangeiro, minuciosamente escolhidos pelo

Partido, os primeiros a questionarem o regime. Segundo um alto dirigente do Partido,

“(...) Atualmente a formação (...) processa-se no estrangeiro com grandes

inconvenientes particularmente no que respeita à desadaptação dos quadros formados às

realidades nacionais”111.

                                                                                                                                                                         
amigos.
108 Discurso do presidente da República de Cabo Verde ao receber os quadros recém formados. In Jornal
Voz di Povo, outubro de 1981.
109 Cf. PEREIRA, A. “Por uma simbiose quadro-massa”. Entrevista ao Jornal Voz Di Povo, outubro de
1981. O grifo é nosso.
110 PEREIRA, ibid, p. 5
111 PIRES, Pedro. “Encontro de quadros recém formados”. In Jornal Voz di Povo, out., 1981.
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O uso de expressões como “desadaptação às realidades nacionais” condiz com

orientações centralizadoras e uniformizantes do PAIGC/PAICV, que não comportavam

confrontações de perspectivas de mundo.

As reformas urdidas ao longo dos dezasseis anos de vigência do regime de

partido único em Cabo Verde, particularmente a reforma educacional de 1990, foram

tributárias de perspectivas de edificação de uma sociedade homogénea, guiada pelos

ideias do partido.

Fortemente influenciada por objetivos político-partidários112, a reforma de 1990

foi pensada para enraizar na cultura cabo-verdiana tradições evolutivas, de estilo

eurocêntrico, ignorando problemas que reformas realizadas outrora – período colonial -

não consideraram, pelo menos em sua essência, obstando a superação de questões que

afligiram e afligem populações cabo-verdianas.

                                                          
112 O P.A.I.C.V pretendeu controlar situações de crispações sociais cristalizadas na sociedade cabo-
verdiana, visando perpetuar o regime reinante.
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Considerações finais

A preocupação com os rumos que tanto as formulações no campo da política,

como a educação vinham tomando no Cabo Verde independente serviram de impulso

inicial para essa pesquisa. Entretanto, suas trajectórias, sem implicar profundas

mudanças de enfoque, encaminharam-nos para discussões em torno de tensões

Áfricas/Europa, como evidenciam as considerações tecidas, particularmente, nos

capítulos 1 e 2 da parte I. Das análises centradas em documentos produzidos no período

colonial, evidenciaram-se formas de expressão e comunicação entre povos oriundos de

tradições africanas em tensões com colonizadores europeus. Vêm à tona percepções,

sentimentos, sofrimento que acompanharam o processo de desenraizamento e

colonização. As discussões desenvolvidas, ainda nessa parte, com documentos

produzidos entre os anos 30 e 60 do século XX, permitiram inferências em torno de

indícios da formação de lideranças intelectuais nas universidades europeias, onde o

combate ao salazarismo e discussões envolvendo a descolonização da África foram

tenazes e permeadas por ideários democrático/liberal ou socialistas.

Das análises desenvolvidas na parte I, com base em documentos do partido,

Partido/Estado, sobressaem, especialmente do capítulo 2, avanços de idéias do

socialismo do leste europeu, como também das formas de organização do partido, da

tomada de poder e formas governamentais de administração, gerenciadas por moldes

marxistas/leninistas/stalinistas, onde dimensões de normas, valores, costumes não eram

considerados, secundados por intensa pressão e controlo sobre os meios de informação e

formação.

 Nossas pesquisas permitiram apreender como a educação, não obstante a

facilidade no acesso à escola – o que já representava uma melhoria – e um aumento

considerável de pessoas “alfabetizadas”1, continuou, tal como ocorrera ao longo do

período colonial, a promover um ensino desgarrado das nossas realidades: currículos

centrados em realidades eurocêntricas; manuais escolares que enfatizavam, em demasia,

problemáticas sócio-culturais de realidades que muito pouco ou em nada contribuíam

                                                          
1 Esse aumento quantitativo não foi acompanhado de uma melhoria da qualidade do ensino. Em muitos
casos a chamada “alfabetização” significa apenas o escrever o nome, com muitas dificuldades, e dominar
minimamente os rudimentos da aritmética.
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para a formação de cidadãos cabo-verdianos. Apesar do discurso “libertador”, o ensino

continuou a produzir um conhecimento colonizante e alienador.

Delas surpreendemos, no campo da vida pública, discursos uniformizadores e

homogeneizantes que ganhavam dimensões cada vez maiores. Urdidos na luta de

libertação, tais discursos foram fortemente marcados por novas concepções de vida e de

mundo, estimulando e mobilizando populações para o projeto de formação do “Homem

Novo”, de uma “Nova Sociedade”, de construção de uma identidade cabo-verdiana

centrada em perspectivas de reconstrução nacional, à exemplo do paradigma Estado-

Nação ocidental.

A oratória pós-1975 incidiu na transformação da realidade social como meio

para pôr termo à exploração de grupos étnico-culturais, promovendo relações erigidas

sob o signo da igualdade de oportunidades em todos os domínios. Tal pressuposto, a

construção de uma realidade baseada em igualdade de oportunidades, gerou grandes

expectativas enquanto demandava novos sacrifícios. Mas o discurso político priorizou a

valorização, no ensino, do trabalho manual e a necessidade de ligação teoria e prática,

atribuindo, para tanto, especial ênfase à educação, que

“Na estratégia da organização econômica e social da República de
Cabo Verde (...) foi considerada um dos instrumentos fundamentais
susceptíveis de promover o bem estar do povo, e de provocar
progressivamente a auto-suficiência das populações”2.

A erradicação do complexo de inferioridade, criado e inculcado por séculos de

colonialismo, quando “os africanos aprendiam que a história ‘real’ estava na Europa e

que apenas os europeus constituíam sujeitos históricos vivendo numa temporalidade

progressiva”3, impôs, segundo Pires,

“(...) ações no campo educativo para o objetivo último de combater a
alienação e os falsos valores, contribuir para o desenvolvimento e o
progresso da nossa terra, obter a libertação política, social, econômica
e cultural do nosso país (...)4”.

Todavia, documentos e fontes a que tivemos acesso permitiram inferir que tais

ações foram mal sucedidas e, no geral, não passaram do discurso. Pelo rastreio aos
                                                          
2 SECRETRAIA DE ESTADO DE COOPERAÇÃO E PLANEAMENTO. “Problemas fundamentais da
economia cabo-verdiana no processo de elaboração do I PND”. Praia: set. 1978, p. 2.
3 SHOHAT, Ella e STAM, Robert, op. cit., p. 42. Grifos nossos.
4 Ver: Um ensino de combate à alienação cultural e contributo para o progresso da nossa terra. Jornal Voz
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documentos oficiais que fizemos, pudemos perceber que os manuais escolares, pelo

menos até aos inícios dos anos 90, eram calcados em manuais portugueses que, como é

evidente, não tinham preocupações com as especificidades cabo-verdianas.

O que desde então causou preocupações não foi o projeto em si, mas os

contornos que aqueles discursos foram assumindo, como evidenciaram materiais

trabalhados no capítulo 2 da parte I. A exclusividade com que o P.A.I.G.C/P.A.I.C.V

passou a mobilizar, unir, dirigir, organizar a sociedade, arredando as religiões ou outras

organizações de quaisquer tipos de ações, asfixiou a quase totalidade da sociedade cabo-

verdiana. A este respeito, Aristides Pereira foi bastante enfático quando explicitou que:

“(...) Nenhuma controvérsia (...) suscitaria o reconhecimento da
responsabilidade que decorre, por um lado, da função dirigente
exercida pelo Partido e, por outro, da própria natureza do trabalho da
informação, que é essencialmente uma atividade de veiculação de
ideologia”5.

Aristides Pereira, num tom ainda mais esclarecedor, sublinhou que “fenômenos

graves como a irresponsabilidade, a tolerância face aos erros, a negligência no trabalho

mais não são do que o resultado da passividade e falta de rigor ideológico”6,

enumerando algumas atitudes consideradas perniciosas à luz dos ideais do regime:

“uma atitude esquerdista baseada em esquemas ideológicos exteriores
ao nosso partido e que, não tendo em conta as nossas realidades,
aponta para soluções aventuristas e fraccionistas (...); e uma outra,
caracterizada por uma manifesta passividade, capaz de conduzir à
degenerescência e a um vazio ideológico, susceptível de ser
rapidamente ocupado por ideologias estranhas ao Partido”7.

Caberia perguntar se essas atitudes foram perniciosas porque exteriores ao

partido ou se perniciosas por representarem pontos de vista contrários. Este discurso foi

proferido em momento onde começaram a surgir grupos com posições flexíveis e com

clara tendência para criação de espaços de debates descentralizados, em que outras

perspectivas de organização social poderiam ser consideradas.

Tais referenciais evidenciam um conservadorismo institucional latente, que

tomou conta do cenário político cabo-verdiano, como revelaram dados trabalhados no

                                                                                                                                                                         
Di Povo, Praia, ano IV, nº 215, 28 de nov., 1979, p. 2.
5 PEREIRA, Aristides. “O Vazio ideológico pode ser ocupado por linhas contrárias à do partido.”
Entrevista ao Jornal Voz Di Povo, Praia, ano V, nº 234, 27 a 4 de jun-jul de 1980, p. 1 e 2. Grifos nossos.
6 PEREIRA, op cit., p. 2.
7 PEREIRA, ibid, p. 2
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capítulo 2 da parte I deste trabalho, desembocando num regime com fortes tendências

totalitárias, em que as opiniões que não convergiam com as dos “donos” do poder,

transformaram-se em problemas, constituindo ameaças à ordem social instaurada ou que

se queria instaurar. Deixam claro que elites governamentais cabo-verdianas

prentenderam erigir uma sociedade homogênea que se enquadrasse nos ideais do

partido, sem contradições.

Ao final das análises, vieram à tona esforços de grupos dirigentes ávidos por

estabelecerem as balizas definidoras de uma identidade nacional que demandou a

reinvenção e a reescrita de uma história oficial, equidistante de experiências e práticas

anteriores. Tais esforços revelaram, antes, exercícios de reflexões de elites dirigentes

empenhadas em lutas para paridades com sociedades européias. A busca por outros

modelos e a ressignificação da história oficial pode ser surpreendida em práticas sociais

e em movimentos e articulações que contestaram o status quo. Incorporar novos

sentidos ao país e a si mesmo, estabelecer novos paradigmas de identidade, a partir dos

quais fosse possível definir sentidos outros à identidade da nação e à sua própria, foram

questões que marcaram as práticas de grupos dirigentes em Cabo Verde, no período

abordado.

Essa frenética busca pela identidade nacional colocou os referidos grupos

perante a necessidade recolocaram em outras bases e dinâmicas questões e tensões entre

substratos africanos e europeus em confrontos na sociedade cabo-verdiana. Procuraram

centrar suas representações do homem cabo-verdiano e de Cabo Verde em si, em raízes

africanas. O frente-a-frente África/Europa assumiu, em Cabo Verde, diferentes nuances,

arbitradas pela conjuntura. No período colonial, como vimos no capítulo 1 da parte I, a

conjuntura impôs a subjugação, marginalização e negação da África por parte das elites

crioulas; no pós colonialismo, reveses conjunturais impeliram elites cabo-verdianas à

redefinição de padrões, levando, ainda que por conveniência, à valorização da África no

seu seio.

A partir desses exercícios e movimentações de grupos sociais, chegamos à

compreensão de experiências e situações desenroladas em contextos variados no

processo histórico de Cabo Verde, encerrando a construção de sentidos outros e

cooperam para melhor interpretação de realidades históricas em Cabo Verde.

Realidades históricas em que, com a independência, delinearam-se projetos

políticos que produziram discursos difusores de um suposto espírito nacional, no intuito

de engendrar representações da nação em meio a populações e promover, conforme
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modelos socialistas/marxistas/stalinistas, dinâmicas de identificação de populações

como pertencentes a essa nação. Dessa busca por um espírito nacional, derivaram, no

dealbar da independência em Cabo Verde, acirradas disputas entre forças políticas em

torno da definição de novos símbolos, novos valores, novos referenciais. Enquanto não

ficaram delineadas a configuração do quadro político, as vozes de intelectuais, poetas,

músicos foram as mais audíveis, no concernente às novas referências, características da

população, desencadeando discussões, em que a africanidade constituiu-se o ponto

nodal, no entorno de definições de uma identidade nacional.

Os desdobramentos dessas disputas em torno de projetos e sentidos de

nacionalização que marcaram o nascimento do Cabo Verde independente, levaram às

medidas jurídicas que transformaram o PAIGC/PAICV na única força dirigente do

Estado cabo-verdiano e culminaram com a interdição e proibição de criação de outras

forças políticas. Sustentava-se, assim, a prática política do regime de partido único em

bases ideológicas que, pouco a pouco, revelaram sentidos de nacionalização, imbricados

com exaltações patrióticas do nacional em contraponto ao neo-colonialismo.
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em cima do prato e no dia seguinte, às cinco da manhã, quando a minha mãe acordou

para preparar o meu farnel ela deparou-se comigo a dormir em cima do prato e
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Nacional para a UNESCO Cabo Verde; foi Director do Desporto e do GEP do
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da Praia, em 17/04/06. Sempre acompanhado da esposa D.Tchutcha, que em vários
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Lei de Bases do Sistema Educacional

Lei nº 103/III/90

Capitulo I

Disposições fundamentais

Artigo 1º

(Objeto da Lei)

A presente Lei de Bases define os princípios fundamentais da organização e

funcionamento do sistema educativo, nele se incluindo o ensino público e o particular.

Artigo 2º

(Âmbito do sistema educativo)

O sistema educativo abrange o conjunto das instituições de educação que funcionem

sob a dependência do Estado ou sob sua supervisão, assim como as iniciativas

educativas levadas a efeito por outras entidades.

Artigo 3º

(Competência)

1. A coordenação e supervisão da política educativa e do funcionamento do respetivo

sistema são da competência do Ministério da Educação.

2. Cabe ao Ministério da Educação assegurar que todas as instituições educativas

oficiais e particulares observem as disposições relativas aos princípios, estrutura,

objetivos e programas em vigor no ensino público e aos demais programas de índole

especializada, competindo-lhe ainda definir as condições de validação dos respectivos

diplomas para efeito de obtenção de equivalência.

Artigo 4º

(Direitos e deveres no âmbito da educação)

1. Todo o cidadão tem o direito e o dever da educação.

2. As famílias, as comunidades e as autarquias locais têm o direito e o dever de

participar nas diversas ações de promoção e realização da educação.
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3. O Estado, através do Ministério da Educação e seus órgãos competentes, dinamizará

por diversas formas a participação dos cidadãos e suas organizações na concretização

dos objetivos da Educação.

4. O Estado promoverá progressivamente a igual possibilidade de acesso de todos os

cidadãos aos diversos graus de ensino e a igualdade de oportunidades no sucesso

escolar.

5. O Estado criará dispositivos de acesso e de freqüência dos diversos graus de ensino

em função dos meios disponíveis.

6. Em ordem a assegurar as condições necessárias à fruição dos direitos e ao

desempenho dos deveres dos cidadãos em matéria educativa, o Estado deverá velar pelo

desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema público de educação, com prioridade

para escolaridade obrigatória.

7. O ensino particular observará o disposto na presente lei quanto aos princípios,

estrutura e objetivos da educação, sem prejuízo da prossecução de finalidades

específicas e de modalidades de organização que lhe sejam legalmente autorizadas.

8. Um sub-sistema de educação extra-escolar promoverá a elevação do nível escolar e

cultural de jovens e adultos numa perspectiva de educação permanente e formação

profissional.

Capítulo II

Objetivos e princípios gerais do sistema educativo

Artigo 5º

(Objetivos e princípios gerais)

1. A educação visa a formação integral do indivíduo.

2. A formação obtida por meio da educação deverá ligar-se estreitamente ao trabalho, de

molde a proporcionar a aquisição de conhecimentos, qualificações, valores e

comportamentos que possibilitem ao cidadão integrar-se na comunidade e contribuir

para o seu constante progresso.

3. No quadro da ação educativa, a eliminação do analfabetismo é tarefa fundamental.
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4. A educação deve contribuir para salvaguardar a identidade cultural, como suporte da

consciência e dignidade nacionais e fator estimulante do desenvolvimento harmonioso

da sociedade.

Artigo 6º

(Livre acesso ao sistema educativo)

O sistema educativo dirige-se a todos os cidadãos independentemente da idade, sexo,

nível socio-econômico, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica

de cada um.

Artigo 7º

(Educação e desenvolvimento nacional)

O sistema educativo deve estar estreitamente ligado aos diversos setores da vida

nacional, assim como às coletividades e as autarquias locais, de forma que a educação

assuma eficazmente o papel que lhe cabe no desenvolvimento cultural, econômico e

social do país.

Artigo 8º

(Funcionalidade da educação)

O processo educativo integra a formação teórica e a formação prática, contribuindo em

geral para o desenvolvimento global e harmônico do país e, do bem estar das

populações e para a realização pessoal do cidadão.

Artigo 9º

(Educação e identidade cultural)

1. A educação deve basear-se nos valores, necessidades e aspirações coletivas e

individuais e ligar-se à comunidade, associando ao processo educativo os aspectos mais

relevantes da vida e da cultura cabo-verdianas.

2. Com o objetivo de reforçar a identidade cultural e de integrar os indivíduos na

coletividade em desenvolvimento, o sistema educativo deve valorizar a língua materna,

como manifestação privilegiada da cultura.
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Artigo 10º

(Objetivos da política educativa)

1. São objetivos da política educativa:

 a) promover a formação integral e permanente do indivíduo, numa perspectiva

universalista;

b) formar a consciência ética e cívica do indivíduo;

c) desenvolver atitudes positivas em relação ao trabalho e, designadamente, à

produção material;

d) imprimir à formação uma valência científica e técnica que permita a

participação do indivíduo, através do trabalho, no desenvolvimento socio-econômico;

e) promover a criatividade, a inovação e a investigação como fatores no

desenvolvimento nacional;

f) preparar o educando para uma constante reflexão sobre os valores espirituais,

estéticos, morais e cívicos e proporcionar-lhe um equilibrado desenvolvimento físico;

g) reforçar a consciência e unidade nacionais;

h) estimular a preservação e reafirmação dos valores culturais e do patrimônio

nacional;

i) contribuir para o conhecimento e o respeito dos Direitos do Homem e

desenvolver o sentido e o espírito de tolerância e solidariedade,

j) fomentar a participação das populações na atividade educativa;

2. Os objetivos da política educativa entendem-se, adequam-se e executam-se de

harmonia com as linhas orientadoras da estratégia de desenvolvimento nacional.

Artigo 11º

(Processo educativo)

1. A escola cabo-verdiana deve ser um centro educativo capaz de proporcionar o

desenvolvimento global do educando, em ordem a fazer dele um cidadão apto a intervir

criativamente na elevação do nível de vida da sociedade.

2. São tarefas fundamentais da escola e do processo educativo que nela se desenvolve:

a) proporcionar à geração mais jovem a consciência crítica das realidades

nacionais;
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b) desenvolver e reforçar em cada indivíduo o sentido patriótico e a dedicação a

todas as causas de interesse nacional;

c) desenvolver o apreço pelos valores culturais nacionais e o sentido da sua

atualização permanente;

d) estreitar as ligações do ensino e da aprendizagem com o trabalho, facilitando

a assimilação consciente dos conhecimentos científicos e técnicos necessários ao

processo global de desenvolvimento do país;

e) incentivar o espírito criativo e a adaptação às mutações da sociedade, da

ciência e tecnologia no mundo moderno;

f) promover o espírito de compreensão, solidariedade e paz internacionais [...]1.

                                                          
1 Fonte: República de Cabo Verde, Suplemento ao Boletim Oficial nº 52. Praia 29 de dezembro de 1990.
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INQUÉRITO

Alunos do ensino secundário – ilha de Santiago

Estabelecimento de ensino ____________________________

1. Idade ___________
2. Sexo  M___    F___
3. Ano escolar ______
4. Local de nascimento ___________________
5. Local de residência ____________________
6. Há quanto tempo reside neste local ________
7. Número de irmãos ______
8. Profissão dos pais: Pai ______  Mãe _______
9. Situação laboral: Empregado(a)/Desempregado(a) ________
10. Formação profissional dos pais ou encarregado de educação (assinale com x)

Pai Mãe Enc. Educ

Sabe ler e escrever □ □     □
Não sabe ler nem escrever □ □     □
Ensino básico elementar □ □     □
Ensino Básico complementar □ □     □
Curso geral □ □     □
Curso complementar □ □     □
Ensino técnico □ □     □
Ensino superior □ □     □

1. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação é servidor público?
Sim______  Não _______

2. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação, é empregado de empresa
pública? Sim______  Não _______

3. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação, está emigrado?
Sim______  Não _______

4. Tem bolsa de estudos? Sim ____    Não _____
5. Tem professor particular? Sim ____   Não ___
6. Comprou todos os materiais escolares indicados? Nenhum ____ Alguns ___  Todos

____
7. Alguma vez ficou reprovado? Sim ____   Não ____
8. Se reprovar, admite continuar os estudos? Sim ___   Não ____  Talvez ____
9. Quando terminar o ensino secundário, pensa frequentar o ensino superior? Sim ___

Não _____   Talvez ____
10. Pretende frequentar o ensino superior? Que curso deseja fazer? ________________
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INQUÉRITO

Alunos do ensino básico integrado – ilha de Santiago

Estabelecimento de ensino __________________________

11. Idade ___________
12. Sexo  M___    F___
13. Ano escolar ______
14. Local de nascimento ___________________
15. Local de residência ____________________
16. Há quanto tempo reside neste local ________
17. Número de irmãos ______
18. Profissão dos pais: Pai ______  Mãe _______
19. Situação laboral: Empregado(a)/Desempregado(a) ________
20. Formação profissional dos pais ou encarregado de educação (assinale com x)

Pai Mãe Enc. Educ

Sabe ler e escrever □ □     □
Não sabe ler nem escrever □ □     □
Ensino básico elementar □ □     □
Ensino básico complementar □ □     □
Curso geral □ □     □
Curso complementar □ □     □
Ensino técnico □ □     □
Ensino superior □ □     □

21. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação é servidor público?
Sim______  Não _______

22. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação, é empregado de empresa
pública? Sim______  Não _______

23. Pai ou mãe, na falta de ambos, encarregado de educação, está emigrado?
Sim______  Não _______

24. Tem bolsa de estudos? Sim ____    Não _____
25. Tem professor particular? Sim ____   Não ___
26. Adquiriu todos os materiais escolares indicados? Nenhum ____ Alguns ___  Todos

____
27. Alguma vez ficou reprovado? Sim ____   Não ____
28. Se ficar reprovado, pensa continuar os estudos? Sim ___ Não ____Talvez

____
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Procedimentos para realização dos inquéritos

Inquirimos 2843 alunos do ensino formal da ilha de Santiago, cobrindo um universo
de 10% da população escolar da mesma. Desse contingente, 16% são alunos do ES e 4,
2% do EBI. Demos maior ênfase aos anos terminais do secundário, onde os alunos já
apresentam um nível de maturidade mais acentuado. Deste modo, para o 12º, tentamos
recolher as impressões de todos os alunos, tentativa frustrada por motivos que nos
transcenderam, tendo conseguido que 70,6% do total respondessem. Conforme vai
diminuindo o ano de escolaridade, diminui a percentagem da amostra. No ensino
secundário via geral inquirimos cerca de 40% dos alunos e na via técnica 9%. No 11º
ano responderam cerca de 5% e no 10º ano quase 4% dos alunos da ilha.

Aplicamos o inquérito só na ilha de Santiago por tratar-se da ilha que acolhe metade
da população residente no arquipélago, com mais de 50% da população escolar do país
- 50,4% dos alunos do ensino básico, em 19902. Realizamos inquéritos nos
estabelecimentos de ensino da ilha que ministram o 12º ano (Praia) e em algumas
escolas do ensino secundário estatal da ilha – Assomada (1), Praia (2) – e em escolas do
ensino básico integrado, em alguns concelhos da ilha (S. Nicolau, Santa Cruz), com a
seguinte distribuição:

- Santa Catarina – EBI da Assomada
- Santa Cruz – EBI do Tarrafal e EBI da Calheta
- Praia – EBI Eugênio Tavares e EBI de S. Domingos.

O grosso dos inquéritos foi realizado nas semanas que se seguiram às férias da
Páscoa de 2004, 2005 e 2006, período em que deslocamos às escolas acima
referenciadas.

                                                          
2 Cf. Documentos de circulação interna do Ministério da Educação.


