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EDITORIAL
Breves aspectos metodológicos y epistemológicos de investigación
en Ciencias Sociales en el contexto de Cabo Verde
Dámaso Javier Vicente Blanco
Profesor de Derecho Internacional Privado
Universidad de Valladolid, España
Co-Director del Doctorado en Ciencias Sociales de Universidade do Mindelo
damaso@der.uva.es
“cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos
cuenta de que nunca hay una historia única sobre ningún lugar,
recuperamos una suerte de paraíso”
Chimamanda Ngozi Adichie, El peligro de una historia única

El presente número de la revista Rumus recoge trabajos de los alumnos
del programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidade de Mindelo,
que se inició en abril de 2016 con el período de clases presenciales y se
encuentra actualmente en curso, ya en el período de elaboración de las tesis
doctorales hasta julio de 2020.
¿Qué premisas deben considerarse en una investigación en Ciencias
Sociales desde la perspectiva de que su elaboración se hace desde Mindelo,
desde Cabo Verde? A nuestro juicio, la premisa fundamental, que resume todas
las demás, está en el hecho de que se mira desde un país del Sur, con sus
singularidades, sus necesidades propias, su insularidad de archipiélago, pero
también su continentalidad africana, con una gran herencia europea colonial. La
investigación en Ciencias Sociales no es neutra, no es indiferente desde dónde
se vea el mundo, ni desde dónde se investiga, ni quién sea quien investiga, ni las
coordenadas del objeto de la investigación. Esta es una perspectiva irrenunciable
desde la que hemos partido en nuestro planteamiento del Curso de Doctorado y
a la que deben responder todos y cada uno de los trabajos de investigación de
las tesis doctorales.
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La primera premisa de toda investigación en Ciencias Sociales está en
la complejidad y en la condición de elementos de la cultura que constituyen los
hechos sociales. Desde esta proposición, la mirada antropológica ofrece
instrumentos fundamentales de análisis, como vía para alejarse de soluciones
puramente formales y cientificistas. La segunda premisa, en un contexto como el
caboverdiano, está en considerar su condición de sociedad mestiza, híbrida,
donde la mirada desde la interculturalidad desempeña necesariamente un papel
revelador. En tercer lugar, está el reconocimiento como país y sociedad del Sur,
atendiendo la necesidad de una epistemología propia, sin asumir acríticamente
las epistemologías hegemónicas del Norte, europeas o norteamericanas.
Directamente vinculada con ella, se hace necesario tomar en consideración la
mirada desde la potscolonialidad y la subalternidad, puesta en evidencia por los
Postcolonial Studies, al mostrar que la idea creada por Occidente de los territorios
coloniales pervive hoy en su propio imaginario en forma de complejos y
estereotipos.
Particularidad de las Ciencias Sociales como aspecto de la cultura y
complejidad frente a la simplificación del viejo método científico: De Searle
a Edgar Morin y la teoría de sistemas
La idea de complejidad ha entrado de lleno en las ciencias sociales
(Maldonado 2009). El viejo modelo científico parte siempre de presunciones que
simplifican el mundo; incorporar la complejidad aparece como una exigencia en
materia de Ciencias Sociales. En especial, porque las Ciencias Sociales tienen
una naturaleza diferente que la de las Ciencias Naturales. Como ha planteado
John R. Searle, el objeto de estas últimas son los “hechos brutos”, mientras en
las Ciencias Sociales se interesa por una realidad constituida por “hechos
institucionales” o “sociales” (Searle 1995). Los “hechos brutos” son elementos de
la Naturaleza, de carácter físico o químico, orgánico o inorgánico. Frente a ellos,
los “hechos institucionales” son hechos que son el resultado de la intervención y
de la creatividad humana (Broekman 1998, p. 80). Están constituidos por las
creaciones humanas, como el Gobierno, las Universidades, el dinero, etc. Para
Searle, la creación de hechos institucionales está en la base de la construcción
de la realidad social. Nuestra visión del mundo es dependiente de lo que
entendemos por “objetividad”, por “objetivo” y por “subjetivo” así como del sentido
“ontológico” y del sentido “epistémico”. Así, el sentido “epistémico” (relativo al
conocimiento) contiene elementos objetivos (formados por hechos; v.g. Mindelo
está en São Vicente) y subjetivos (constituidos por juicios; v.g. Mindelo es la
ciudad más bonita de Cabo Verde), el sentido “ontológico” (relativo al ser), es
objetivo y se refiere a los “hechos brutos” (v.g. el mar tiene agua salada, lo que
independiente de la voluntad humana), pero puede contener elementos
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subjetivos (v.g. el dolor o el hecho de que unas hojas de papel unidas por un lado
sean un libro, lo que es una convención). Pues bien, los “hechos institucionales”
o “sociales” son creados por el lenguaje, son “actos de habla”, se crean a través
de códigos simbólicos. Los “hechos institucionales” se constituyen, como planteó
Austin, a partir de “actos de habla performativos”, actos que son llevados a la
práctica de modo que crean la realidad social (Austin 1998).
De esta forma, la realidad social está constituida por “hechos
institucionales” que dependen de “actos de habla”, lo que quiere decir que el
objeto de las Ciencias Sociales está constituido por una realidad que se sustenta
en el lenguaje y en elementos simbólicos que se encuadran en una sociedad
determinada y en las concepciones (culturales) de una cultura concreta. En último
término, los hechos sociales e institucionales dependen de un universo simbólico,
de una determinada concepción que se enmarca en una cultura específica. Dicho
de otro modo, el objeto de las Ciencias Sociales pertenece al ámbito de la cultura,
pues cada sociedad humana crea las instituciones sociales, de acuerdo con su
universo simbólico y con su concepción del mundo, que están insertos en la
visión cultural concreta de esa comunidad.
Hay que hacer referencia aquí a la idea de complejidad. Muchos intentos
de explicaciones “científicas” de la realidad social han caído y caen generalmente
en el reduccionismo y la simplificación, pues el método científico reduce la
realidad a parámetros susceptibles de medida y cuantificación, a reglas y leyes
que someten a su lógica y posibilidades el objeto de estudio. Puede servir como
ejemplo, la vieja broma de los matemáticos que deben medir el volumen de una
vaca y parten de la siguiente presunción: “supongamos que la vaca es redonda”.
Las conclusiones a donde lleve esa hipótesis no podrán ser más que limitadas,
pues se han eliminado de partida cuernos, orejas, morro, patas, ubres y rabo de
la vaca, de forma que aceptar como verdad absoluta los resultados finales, más
allá del cálculo del volumen, conduciría a un fatal error. Eso sucede en no pocas
ocasiones con los métodos (¿científicos?) que se aplican en determinadas
ciencias sociales como la Economía. Las categorías de la economía clásica no
son susceptibles de comprender e integrar realidades económicas que
responden a otros parámetros, socialmente más complejos, como ha demostrado
la llamada Economía Institucional, por ejemplo, en los trabajos de Elinor Ostrom
(Ostrom 1990).
El método científico, que en el ámbito de las Ciencias Naturales tiene
también sus límites, en el ámbito de las Ciencias Sociales está condicionado por
ese carácter de elemento de la cultura que las define, por estar constituidas por
“hechos institucionales” y “actos de habla”, lo que en el ámbito de las Ciencias
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Sociales incorpora un elemento sustancial que las caracteriza: el factor humano.
Ese factor marca las llamadas Ciencias Sociales de un modo que las distingue
de modo fundamental frente a las Ciencias Naturales. Desde las posiciones
radicales del positivismo sociológico de Augusto Comte, pasando por la
pretendida Ciencia económica liberal que nace con Adam Smit, la dogmática
jurídica de Savigny, el Psicoanálisis de Freud, el cientificismo del materialismo
dialéctico de Marx, el positivismo jurídico de Kelsen hasta el nuevo cientificismo
neoliberal de los Hayek y Friedman, occidente construye su conocimiento sobre
planteamientos científicos parciales, que simplifican la realidad. La alternativa no
es, indudablemente el rechazo del método científico en las Ciencias Sociales,
nada más lejos de nuestra posición, sino el reconocimiento de su función
instrumental, al servicio de un conocimiento que tome en consideración la
complejidad de las Ciencias Sociales, condicionadas por la presencia del factor
humano.
Sin duda, ha sido un investigador social como Edgar Morin quien ha
centrado sus investigaciones en la cuestión de la complejidad (Morin 1988 y
1996). En opinión de Morin, para hablar de complejidad se plantean dos
dificultades de partida, primero porque carece de un estatuto epistemológico, ya
que los filósofos de la Ciencia y los epistemólogos lo han despreciado (salvo
Bacheland); y en segundo lugar, porque si la complejidad puede definirse con
claridad, deja de ser coherente con lo que pretende significar, deja de ser
complejo. La complejidad aparece para Morin como dificultad y como
incertidumbre. Precisamente, para el pensamiento científico el “defecto” de las
Ciencias Sociales está en la complejidad de los fenómenos humanos, frente a la,
al menos, aparente simplicidad de los fenómenos naturales. Con todo, dada la
crisis actual de las ciencias Naturales, como consecuencia de la aparición de
experiencias que introducen la incertidumbre, el desorden, la contradicción, la
pluralidad y la complicación, también las Ciencias Naturales están cruzadas por
la complejidad y Morin tiende a enfrentarse conjuntamente al problema de la
complejidad en las dos áreas, unificando el problema.
Así, se plantea la irreductibilidad del azar y el desorden; la necesidad de
superar la “abstracción universalista” para acceder a la “singularidad”, la
“localidad” y la “temporalidad”; la complicación que se deriva de la interacción de
los elementos de los que están compuestos los fenómenos a estudiar; las
relaciones de complementariedad entre el orden, el desorden y la organización,
de tal forma que fenómenos ordenados (u organizados) pueden nacer de
agitaciones o situaciones desordenadas; las ideas de organización y de sistema,
a través de fenómenos compuestos por elementos diferentes que expresan la
unicidad y la pluralidad al mismo tiempo, que restringen posibilidades pero hacen
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emerger otras imposibles sin la pluralidad; el descubrimiento del principio
hologramático, que expresa que cada una de las partes contiene todas las
cualidades del todo; la crisis de los conceptos cerrados y claros y de las
demarcaciones absolutas; la manifestación de la importancia del observador que
puede alterar y perturbar lo observado. En último término, señala Morin, la
complejidad está en el origen de todas las teorías científicas, incluso de las más
simplificadoras, pues la Ciencia tiende a reducir la complejidad de la realidad
para poder atraparla.
El error del pensamiento formalizado científicamente que ha dominado
la ciencia, para Morin, era creer que todo podía ser pensado de modo formalizado
y cuantitativo y aquello que no era formalizado y cuantitativo no existía. Frente a
ello se precisa de un pensamiento multidimensional que considere las múltiples
dimensiones de la realidad humana, individual, social, biológica, económica,
psicológica, demográfica, etc. y construir un pensamiento dialógico donde lo
biológico y lo cultural del hombre esté presente. Para nuestro autor, el desafío de
la complejidad no conduce a abandonar el sueño de comprender el universo,
pero nos obliga a dialogar con él. La complejidad no niega el acervo adquirido,
pero no es suficiente para comprender todos los fenómenos. No existe una receta
simplificada de la complejidad, en realidad es un arte, una estrategia de
conocimiento. La complejidad no tiene una metodología, pero puede tener un
método, exige pensar sin cerrar completamente los conceptos. El imperativo de
la complejidad, dice finalmente Morin, es pensar en términos organizacionales,
que la organización no se resuelve con algunos principios de orden, algunas
leyes sino que necesita un pensamiento complejo extremadamente elaborado.
Considerando, así, las relaciones íntimas con el medioambiente, las relaciones
hologramáticas entre las partes y el todo, ya mencionadas o el principio de
recursividad de la teoría de sistemas.
En ese sentido, la Teoría de Sistemas (Niklas Luhmann) viene a
completar la perspectiva de Morin, aunque introduce un nuevo cientificismo
(Luhmann 1997). Luhmann lleva a cabo una reducción de la complejidad,
transformándola “a través de un proceso de racionalización que permita intervenir
y entender la realidad de los sistemas sociales” (Castro Sáez 2011, p.2). Parte
de la existencia de dos conceptos “sistema” y “entorno”, y será el propio sistema
el que se constituya en tal cosa, pese a que el observador es el único que puede
distinguirlos y tal distinción “depende de la ubicación del observador” (Luhmann
1997, p. 155). La sociedad será definida como un sistema recíproco de
comunicaciones con sentido y los seres humanos una parte del entorno de la
sociedad. La complejidad es la forma de relación de los elementos del sistema,
dirá en particular que “Un hecho es complejo si consiste en tantos elementos que
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éstos pueden estar en relación recíproca, sólo en forma selectiva” (Muñoz Dardé
1995, p. 18). La complejidad, para Luhmann, siempre presupone un proceso de
reducción “que fija un modelo de selección de las relaciones, excluyendo
temporalmente otras posibilidades de conexión de elementos como meras
posibilidades potenciales”. El problema con Luhmann, a nuestro juicio, está en
que opera a través de una nueva reducción, pues aplica a las Ciencias Sociales
un racionalismo reductor, un modelo al modo de la complejidad cibernética,
donde crea una nueva “teoría analítica”, un nuevo cientificismo. La realidad social
es humana, constituida por “hechos institucionales”, formados a su vez por “actos
de habla”, lo que les hace pertenecer a la categoría de la cultura. El objeto de las
Ciencias Sociales tiene que ver con la cultura y no con la naturaleza.
La respuesta a la complejidad de las Ciencias Sociales está en abordar
su metodología desde la perspectiva que pertenecen al mundo de la cultura y la
disciplina que estudia las culturas es la Antropología, al permitir analizar la
realidad social desde un plano y una metodología que abarcan las diferentes
culturas y no sólo desde la mirada etnocétrica de Occidente. La complejidad en
las Ciencias Sociales no puede perder de vista el factor humano, es decir, que la
creación de las instituciones sociales se elabora culturalmente por cada
comunidad desde sus propios parámetros simbólicos, desde su cultura y se halla
por ello condicionada.
Los condicionantes culturales: multiculturalismo, interculturalidad,
mestizaje e hibridación. La teoría del “reconocimiento” de Axel Honneth
La opción por la mirada antropológica exige detenerse en los
condicionantes culturales que se imponen en el caso concreto y abordar la
cuestión del multiculturalismo, la interculturalidad, el mestizaje y la hibridación
(García Canclini 1989). Desde las concepciones anglosajonas (británicas y
estadounidenses) se ha elaborado la teoría del “multiculturalismo” (Will Kymlicka
1993 y Charles Taylor 2003). Pero las concepciones que están debajo de estas
políticas deben ser necesariamente objeto de análisis antropológico a su vez.
Mientras que la “multiculturalidad” es la mera constatación del hecho de
la pluralidad de culturas en una sociedad, el multiculturalismo constituye una
política, un planteamiento ideológico anglosajón que valora positivamente y
promueve la diversidad cultural. Sin embargo, el multiculturalismo parte de una
premisa cultural del mundo anglosajón, que la práctica no sólo no demuestra sino
que contradice, a saber, que las culturas son y deben ser compartimentos
estancos y no son ni deben ser permeables entre sí. En las políticas
multiculturalistas, el “otro” es un sujeto perteneciente a un grupo “ajeno”, que se
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debe aceptar y respetar como tal, pero que permanece de modo estanco en su
universo cultural sin franquear la frontera entre grupos ni confundirse con el mío.
La cultura anglosajona acepta y respeta al “otro” siempre que no se mezcle, que
se mantenga en su propio universo, en su espacio. Bajo esa condición no escrita,
en el Reino Unido se ha aceptado tradicionalmente, por ejemplo, el otorgamiento
de la nacionalidad a los inmigrantes Paquistaníes o africanos, como ha mostrado
Emmanuel Todd (Todd 1995). En Estados Unidos, las políticas públicas han
tomado como punto de partida la división en comunidades y la pertenencia de
cada individuo a una de ellas. Las políticas del multiculturalismo tienen el riesgo
de condenar al sujeto perteneciente a una comunidad a permanecer vinculado
contra su voluntad a su universo cultural, imponiéndole sus reglas y atándole a
su origen incluso contra su voluntad.
Por el contrario, la interculturalidad establece la relación entre grupos
humanos de diferentes culturas sin preestablecer ninguna relación de jerarquía
entre ellas ni tampoco considerar que son compartimentos estancos, sino que
deben relacionarse con una interacción a través del diálogo y la concertación
facilitando así la integración y la convivencia, con el enriquecimiento mutuo y de
toda la sociedad de las relaciones entre culturas. El interculturalismo, como
política de la interculturalidad, se aleja de los postulados multiculturalistas, para
promover una relación de diálogo entre culturas. Más que distinguir entre culturas
mayoritarias y minoritarias, tiene su fundamento en la diferenciación entre
culturas hegemónicas y culturas subalternas. La interculturalidad permitiría
superar la dialéctica entre liberalismo y comunitarismo, a partir del valor de la
inclusión como fundamento del contenido del interculturalismo, de forma que se
va más allá del cosmopolitismo occidental, que en último término no es otra cosa
que una imposición de su mirada, para aceptar un diálogo sin condiciones previas
entre culturas (Soriano Díaz 2008). La interculturalidad no deja de ser
problemática, pero establece marcos de diálogo frente al multiculturalismo,
partiendo de una concepción que no presenta a las culturas como como
entidades cerradas, es decir “definidas, homogéneas y estáticas”, sino que pone
el “énfasis en su heterogeneidad interna y en su carácter adaptativo y cambiante”
(Giménez Romero 2008).
En este sentido, la idea de hibridez de García Canclini (1989), también
harto discutida, o las más clásica idea del “mestizaje” en América Latina (Moore
2002), ofrecen una realidad cultural compleja, de interconexión entre culturas, sin
existir compartimentos estancos, donde lo hegemónico y lo subalterno se
interrelaciona dinámicamente, algo también examinado, por ejemplo por José
María Arguedas (Arguedas 1987).
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Desde otra perspectiva complementaria, las aportaciones de Axel
Honneth han sido fundamentales, desde su teoría del “reconocimiento”, como un
medio de superar el tradicional discurso occidental de la “tolerancia” (Honneth
2007). Frente a la “tolerancia”, una concepción un tanto resignada de la
existencia del otro, el “reconocimiento” de Honneth exige más, pues implica
aceptar al otro como un igual en su singularidad diferente, aceptarlo no sólo como
un igual idéntico a mí, sino con sus particularidades propias que le hacen
diferente a “nosotros”.
Lo hegemónico y lo contrahegemónico. Descubrir las epistemologías del
Sur: las tesis de Boaventura de Sousa Santos y la teoría de la subalternidad
y los “Estudios Poscoloniales”
En esta línea, la posición de Boaventura de Sousa Santos se basa en
plantear unas “epistemologías del Sur” (Sousa Santos y Meneses, 2004). Santos
pondrá en evidencia que Occidente, su epistemología, “eliminó de la reflexión el
contexto cultural y político de producción y reproducción del conocimiento” y se
planteará “las consecuencias de esta descontextualización”. En su opinión,
existen alternativas prácticas al actual status quo occidental, pero “no son visibles
ni creíbles para nuestras maneras de pensar”, de forma que no somos capaces
de verlas. Sin embargo, lo que se necesitan son precisamente “maneras
alternativas de pensamiento” y no “alternativas” sin más. El Sur ofrece otro tipo
de conocimiento despreciado desde la perspectiva hegemónica occidental. Así,
afirma expresamente al inicio de su ensayo titulado “Una epistemología del Sur.
La reinvención del conocimiento y la emancipación social”:
“Entiendo por epistemología del Sur la búsqueda de
conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que
otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de
las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido
históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el
colonialismo y el capitalismo globales. El Sur es, pues, usado
aquí como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente
causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un Sur que
también existe en el Norte global geográfico, el llamado Tercer
Mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el Sur
global geográfico contiene en sí mismo, no sólo el sufrimiento
sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo
globales, sino también las prácticas locales de complicidad con
aquéllos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial. El Sur de
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la epistemología del Sur es el Sur antiimperial” (Sousa Santos
2009).
La supresión de los saberes del Sur aparece para Santos como un
“epistemicidio” llevado a cabo por la epistemología dominante, planteando la
necesidad de investigar “las condiciones para un diálogo horizontal entre
conocimientos”. En su opinión, tres ideas básicas son necesarias para plantear
unas “epistemologías del Sur”, a saber:
“1) La comprensión del mundo excede con mucho la
comprensión occidental. 2) No hay justicia social global sin
justicia
cognitiva
global.
3)
Las
transformaciones
emancipadoras en el mundo pueden seguir gramáticas y
guiones distintos a los desarrollados por la teoría crítica
occidental” (Sousa Santos 2017).
En posiciones no muy alejadas de las expresadas por Sousa Santos,
los llamados Postcolonial Studies ofrecen una mirada sobre la realidad social de
los países “periféricos” en la que se subraya su condición de territorios
considerados por Occidente como subalternos, de forma que su pensamiento ha
estado marcado, y aún lo está en mucha medida, por la herencia colonial. Una
herencia que debe ser identificada y superada, con objeto de hacer emerger la
propia identidad, en toda su dimensión plural, libre de los complejos impuestos y
de los estereotipos culturales establecidos desde Occidente. Los Estudios
Postcoloniales han llevado a cabo una tarea crítica que formula la necesidad de
un conocimiento liberado de la herencia colonial.1
Conclusiones
No puedo agotar no ya el análisis sino siquiera la enumeración de las
diferentes teorías que hoy enriquecen las Ciencias Sociales desde una visión
abierta a la idea de complejidad y a la indeclinable singularidad de toda
experiencia humana, como sería el caso de la epistemología de Bourdieu
(Baranger 2004). Podría hablar de la Historia como campo de batalla y de las
modernas visiones de la historia que cuestionan los postulados del historicismo
(Fonseca, 2012), de la idea de la Economía como parte de la cultura (Throsby
2001), o de una visión del Derecho en su triple dimensión normativa, sociológica

1

Así pueden citarse, por ejemplo, las contribuciones de diversos autores, como Franz Fanon
(1962), Edward Said (2007), Homi K. Bhabha (1994), Gayatri Chakravorty Spivak (2010),
Dipesh Chakrabarty (2008), Ranajit Guha (2002), Walter Mignolo (2003) o Miguel Melino
(2008). Véase, muy especialmente, Sandro Mezzadro (2008).
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y axiológica que vaya más allá del mero formalismo normativo, del simple
sociologismo o de un voluntarismo apriorístico de los valores (Dabove 2003).
Creo que estos trabajos que se recogen en este volumen de la revista
Rumus son el comienzo de una experiencia que es una aventura intelectual
colectiva y no puedo hacer otra cosa, en mi papel de codirección del Doctorado
en Ciencias Sociales de la Universidade de Mindelo, que afrontarla con
verdadero entusiasmo. Sé que va a dar muchos frutos.
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Resumo
Considerando os principais desafios preconizados pela atual sociedade do
conhecimento, a investigação visa abordar a Integração Curricular das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no sistema de ensino em Cabo
Verde, realçando o seu papel no processo de ensino aprendizagem. Igualmente,
procura evidenciar as iniciativas desenvolvidas e as em curso que têm sido
levadas a cabo pelo Governo de Cabo Verde, no sentido de promover a
integração das TIC no novo paradigma do ensino interativo e que permitam
conceber formas de suporte à aprendizagem ao longo da vida dos professores
para a qualidade da atividade docente. A metodologia utilizada baseia-se na
investigação documental, bibliográficas, decretos, programas e websites. Depois
de uma grande reflexão a pesquisa permitiu conceber um modelo de análise de
integração de formação em TIC e competência digital dos professores no
contexto do projeto curricular e identificar as políticas de renovação pedagógica
com a introdução das TIC no sistema de ensino cabo-verdiano, constatando,
assim, que o desenvolvimento de novos métodos de ensino com a integração
das TIC e a transformação curricular dos programas de ensino ainda não
assumiram uma expressão significativa, havendo uma transição muito lenta para
este novo paradigma.
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Palavras-chave: integração curricular, sistema de ensino, tecnologia de
informação e comunicação, formação em TIC.
Abstract
Considering the main challenges recommended by the current knowledge
society, the research aims to address the Curricular Integration of Information and
Communication Technologies (ICTs) in the educational system in Cape Verde,
highlighting its role in the teaching-learning process. It also seeks to highlight the
initiatives developed and currently being used and that have been carried out by
the Cape Verdean Government in order to promote the integration of the ICTs in
a new paradigm of interactive education. This new paradigm is supposed to allow
the design of ways of supporting lifelong quality teacher training. The
methodology used is based on information from documental, bibliographic
legislation, programs and websites research. After careful study, the research
allowed to conceive a model of analysis of integration of teacher’s training in ICTs
and digital competence in the context of curricular project and to identify the
policies of pedagogical renewal with the introduction of ICTs in the Cape Verdean
educational system. It is worth saying that the development of new educational
methods with the integration of ICTs along with the curricular changes have not
yet assumed a significant expression, requiring therefore a very slow transition to
the new paradigm.
Keywords: curriculum integration, education
Communication Technology, ICT Training.

system,

Information

and

Introdução
A inovação educativa apresenta-se como uma evidência na sociedade
atual e é impulsionada por uma vasta gama de novos recursos tecnológicos.
Como resultado, as escolas de todo o mundo são obrigadas a inovar os seus
sistemas educativos, com o objetivo de ampliar os seus serviços, melhorar o seu
desempenho e reduzir custos. No entanto, esta aparente inovação educativa
dificilmente induz o pessoal docente a aprofundar sobre uma ideia de mudança
e nas suas consequências práticas (Westera 2004).
A nova era que estamos a viver inclui grandes modificações no âmbito
profissional, na formação dos usuários, nos conhecimentos tecnológicos e nas
capacidades de comunicação (Ashcroft & Watts 2004).
Diferentes autores (Wallace 2002; Chen Yu & Chang 2007) argumentam
que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) constitui, em si
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mesmo, um novo paradigma de ensino-aprendizagem e elas representam um
recurso para a inovação educacional.
As novas tecnologias têm uma grande importância na vida das pessoas,
invadindo todas as áreas do quotidiano, incluindo a Educação, com o objetivo de
melhorar a comunicação e a informação entre escolas/professores e entre
professores/alunos. As tecnologias têm um grande potencial inovador que se
tem refletido em todos os aspetos da nossa sociedade mudando as formas de
aprender e ensinar, as formas de trabalhar e as formas de comunicar.
A dinâmica destas alterações apresentou efeitos diretos e indiretos nas
políticas sociais e educativas internacionais, sendo que a preocupação e o
investimento na integração educativa das TIC se têm revelado um imperativo
para as nações desenvolvidas e em vias de desenvolvimento (UNESCO, 2005).
Pode-se constatar que hoje, as TIC exercem influência a vários níveis,
nomeadamente, na configuração de valores e das atitudes dos comportamentos
sociais. As TIC não se tratam apenas de novos meios de processar a informação,
mas também de promover novas formas de pensar e de trabalhar, permitindo
assim, que novos desafios sejam lançados.
Diante disto e no meio da enorme complexidade que pressupõe a
integração das TIC na educação, Cabo Verde encontra-se perante um desafio
tecnológico de inovação e modernidade do sistema de ensino. Um dos desafios
é a integração curricular das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
de forma a proporcionar experiências educativas inovadoras nesse domínio.
As TIC no Processo de Ensino e Aprendizagem
De acordo com Anderson (2008), o potencial da introdução do
computador na educação foi reconhecido por investigadores, políticos e agentes
educativos desde os primórdios (que o autor situa nos anos 60). O
desenvolvimento da própria tecnologia, desde o processamento de informação
até ao suporte à comunicação, aumentou o seu potencial educativo. As TIC não
encerram em si, apenas o potencial de melhorar os processos de ensino e de
aprendizagem, mas também de mudar o próprio conceito de educação. A
educação já não está limitada a um determinado espaço, a uma determinada
hora, passou a estar disponível a qualquer hora em qualquer lugar. Esta
perceção sustenta o termo emergente de aprendizagem ubíqua.
No entanto (Castro & Alves 2007; Hayes 2007) defendem que a
otimização do trabalho com as TIC requer mudanças fundamentais nas
atividades básicas das escolas e é necessário que as TIC estejam bem
integradas no processo de aprendizagem para que apoiem e complementem as
práticas desenvolvidas nas aulas.
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Neste contexto, os professores precisam acompanhar o
desenvolvimento das TIC e de estar preparados para desempenhar as suas
funções e refletir sobre a introdução das novas estratégias de ensino e
aprendizagem com recurso à utilização destas tecnologias.
A aprendizagem com recurso às TIC não pressupõe, unicamente, a
utilização de uma tecnologia no contexto sala de aula, mas deverá, sobretudo,
incidir sobre uma prática educativa global, planeada, inserida numa ampla
estratégia educativa centrada no aluno, tornando os alunos ativos e criativos,
renovando as formas de acesso aos conhecimentos e oferecendo novas formas
de aprendizagem (Rosa 2000).
As tecnologias devem ser usadas pelos professores e alunos de forma
livre e criativa na realização das atividades. Esta perspetiva pode possibilitar ao
aluno diferentes aprendizagens, devido ao seu maior envolvimento na utilização
das TIC. A utilização das TIC como ferramenta, pode ser utilizada como auxilio
para atividades de projeto, investigação, comunicação ou, simplesmente, para
uma simples aprendizagem através da utilização de software e de programas
adequados. Como é afirmado por Ponte (2000), As TIC podem contribuir para a
mudança da escola e o seu papel na sociedade, passando esta a ser um lugar
de exploração de culturas, de realização de projetos, de investigação e de
debate.
As TIC como politicas de renovação pedagógica no Sistema de Ensino em
Cabo Verde: O programa Mundu Novu
Cabo Verde está passando por uma rápida transformação no panorama
das Tecnologias de Informação e Comunicação. O Programa Estratégico para a
Sociedade da Informação (PESI) descreve a estratégia para o desenvolvimento
da Sociedade da Informação em Cabo Verde. É a principal ferramenta de
planeamento estratégico e execução operacional das políticas para a Sociedade
da Informação. O PESI assenta na promoção dos cinco (5) desafios de
desenvolvimento de Cabo Verde, em sete (7) vertentes de atuação e em nove
(9) pilares de intervenção (5 de conteúdo e 4 de contexto).
Aqui, importa realçar apenas o Pilar 5 – Capacitar para Inovar – onde
intenção é investir na aprendizagem de novas competências em TIC em todo o
ciclo formativo, na escola, no ensino superior e ao longo da vida.
No Programa do Governo da VII Legislatura, entre outras ações levadas
a cabo pelo Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSI), consta
o Programa Mundu Novu e o Sistema de Informação e Gestão Escolar (SIGE),
com o intuito de aumentar a dinâmica da sociedade, oferecendo mais
oportunidades para que o cidadão tenha acesso às TIC. Esta dinâmica resulta
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não só da tecnologia em si, mas também dos usos que dela se fazem, os quais
também exigem novas modificações.
É certo que, a integração das TIC na educação necessita de mudanças
a vários níveis, tais como, ao nível de formação de docentes, ao nível de
programa (curriculum/conteúdos) que se ajustem a integração das TIC e ao nível
da preparação das salas de aula (infraestrutura disponível) com vista a
integração das tecnologias para o aumento da qualidade no ensinoaprendizagem. Neste sentido, foi criado o programa Mundu Novu com um
horizonte de implementação de 5 anos (2009-2014) com a pretensão de dotar os
estabelecimentos de ensino de infraestruturas tecnológicas, de conectividade e
revolucionar as práticas pedagógicas com o uso das TIC sendo que o foco
principal é Educação. Para responder a estes desafios, foi definido um conjunto
de seis Pilares de Desenvolvimento Estratégico que incorporam todos os
elementos necessários para o novo modelo de educação em Cabo Verde e que
passam a ser descritos a baixo segundo o programa Mundu Novu:
I. Infraestrutura Tecnológica
a)

Conectar as escolas à Internet;

b)

Dotar as escolas, professores e alunos de equipamentos
tecnológicos (ex: computadores).

II. Novo Modelo de Ensino

III.

a)

Apoiar a revisão curricular (conteúdos modernos);

b)

Utilizar as TIC no Ensino por Competências (Novos Métodos
de Ensino).

Capacitação dos Recursos
a)

Formar os professores nas novas metodologias de ensino
(Formação de Agentes de Educação);

b)

Melhorar a gestão escolar com apoio nas TIC (Gestão
Escolar).

IV. Coesão Social

V.

a)

Reduzir a infoexclusão, por exemplo, através da criação de
praças digitais;

b)

Envolver associações e comunidades na utilização das TIC
(Sociedade Civil).

Empreendedorismo
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VI.

a)

Apoiar o desenvolvimento das empresas do ramo das TIC;

b)

Envolver a diáspora cabo-verdiana.

Sustentabilidade do Programa
a)

Criar condições logísticas, angariar fundos, gerir e divulgar o
programa Mundu Novu.

Contudo o processo de modernização no ensino em Cabo Verde tem
evoluído por fases:
1. Introdução de Conectividade no sistema de ensino. A infraestrutura
tecnológica é um elemento de base fundamental para a concretização
do Programa Mundu Novu, em termos das necessidades de
conectividade, para acesso de banda larga à Internet e do
apetrechamento de todos os agentes de educação com
equipamentos. A conectividade com tecnologias de ponta, o
apetrechamento tecnológico das escolas e a distribuição de
computadores a professores e alunos constituem as principais chaves
de sucesso deste pilar.
2. Introdução de computadores, em número cada vez maior
3. Introdução do Ensino das Tecnologias de Informação e Comunicação
de forma generalizada.
4. Introdução progressiva de Novos Métodos de Ensino colaborativo,
partilhado e descentralizado.
5. Atualização dos programas curriculares e maior recorrência à
informatização dos conteúdos e ao eLearning, ou seja, ao Ensino
Interativo.
Para a concretização de uma infraestrutura tecnológica que permita ao
sistema educativo, a incorporação das novas tecnologias de informação e
comunicação foi definido o eixo Conectividade, com o objetivo de:
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•

Dar acesso à Internet de Banda Larga aos estabelecimentos de ensino
de Cabo Verde;

•

Permitir o desenvolvimento de infraestruturas de rede locais que
permitam às escolas potenciar as novas tecnologias de informação e
comunicação;

•

Montar nos estabelecimentos de ensino superior redes de banda larga
que permitam, para além do acesso à Internet, um conjunto de outras
funcionalidades, como a disponibilização de conteúdos, webização
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dos processos administrativos, fóruns de partilha de conhecimentos,
entre outros.
A integração curricular das TIC no Sistema de Ensino em Cabo Verde:
Iniciativas desenvolvidas e em curso
Mostra-se necessário realçar que o desenvolvimento de novos métodos
de ensino e a transformação curricular dos programas de ensino, ainda não
assumiram uma expressão significativa, havendo uma transição lenta para este
novo paradigma. Certamente, deve-se ao fato de que a integração das
tecnologias no ensino é um processo muito exigente, não só porque corresponde
à necessidade de atualização, renovação e reestruturação curricular,
organizacional e pessoal rompendo com estruturas e rotinas do passado, mas
também devendo acompanhar a evolução dessas tecnologias conjugadas com o
ritmo acelerado de globalização que exige mais e mais atualização e novos
desenvolvimentos tecnológico-cientifico e um permanente desafio na interação
humano-computador.
Neste momento, o novo modelo de educação em Cabo Verde engloba
novos programas curriculares com conteúdos interativos e a exploração das
potencialidades das TIC na sala de aulas, com a integração das disciplinas TIC
nos currículos, quer no ensino Básico, quer no Secundário, promovendo as novas
competências para o século XXI. Este Novo Modelo de Educação, compreende
dois eixos de atuação.
O Eixo Conteúdos Modernos que visa assegurar:
i.

A introdução da disciplina TIC no ensino,

ii.

Novos conteúdos curriculares e

iii.

A promoção das novas competências do século XXI.

O Eixo Novos Métodos de Ensino que visa dotar o sistema educativo de
formas mais eficazes de ensino e aprendizagem, possibilitadas pela utilização
das tecnologias de informação e comunicação.
Com a aplicação desses dois eixos referenciados, o Governo de Cabo
Verde pretende alcançar os seguintes objetivos principais:
•

Modernizar o processo de ensino através da utilização das tecnologias
de informação e comunicação;

•

Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem;

•

Aumentar significativamente o nível de conhecimento dos caboverdianos;
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•

Tornar Cabo Verde mais competitivo na economia global;

•

Promover a equidade social na Sociedade de Informação, através da
redução das assimetrias sociais e da infoexclusão.

Como toda a mudança tem as suas implicações, logo com a introdução
das TIC, o novo paradigma de ensino implica a mudança da forma de
funcionamento da sala de aula em vários aspetos e eis o formato proposto:
Imagem 1: Triângulo de Gaetano Kanizsa

De acordo com o Programa Mundu Novu, neste novo formato de
aprendizagem, o professor funciona como um facilitador, agilizando e facilitando
o acesso dos alunos ao conhecimento. O objetivo de cada aluno não será apenas
maximizar o conhecimento adquirido, mas potenciar as suas capacidades numa
equipa de trabalho e na comunidade.
Este novo paradigma obriga a que os professores tenham:
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•

Uma preparação para os novos desafios, em termos do seu novo
papel e posicionamento na sala de aula. É fundamental gerir esta
mudança facilitando a vida aos professores e evitando que se criem
barreiras;

•

Uma formação adequada às novas competências, nomeadamente no
âmbito da utilização de novos equipamentos e conteúdos
programáticos interativos.
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Iniciativas desenvolvidas e em curso
Várias ações têm sido levadas a cabo pelo Governo de Cabo Verde, no
sentido de promover o uso das TIC na educação, conduzindo assim, a mudanças
no processo educativo.
i.

Introdução da Disciplina de TIC - nos programas curriculares nas
várias fases do ciclo de ensino.

ii.

Cursos de TIC no Ensino Superior - Criação de novos cursos no
âmbito das TIC no ensino superior e/ ou reforço das vagas existentes
nos cursos atuais. Poderá ser ainda incentivado o recurso a estágios
profissionais dos alunos que saem destes cursos.

iii.

Introdução das Competências do SEC.XXI - Introdução das novas
competências para o século XXI, dentro da atual reforma curricular,
com gradual aumento do impacto e importância à medida da
progressão no sistema de ensino.

iv.

Portal do Conhecimento - Criação de um Portal do Conhecimento, que
incluíra o acesso a um vasto conjunto de bibliotecas e bases de
conhecimento.

v.

Projeto Escola Virtual - Revisão dos conteúdos programáticos dos
programas curriculares de Cabo Verde e sua disponibilização nos
diversos níveis de ensino de forma interativa. Implica o
desenvolvimento de conteúdos interativos e multimédia para cada
disciplina, adequados à realidade de Cabo Verde.

vi.

Introdução de Novas Técnicas Pedagógicas - Introdução nas salas de
aula de um conjunto de novas técnicas pedagógicas que as TIC
permitem e potenciam, implicando maior interação e participação
entre os alunos. Implica a utilização dos meios tecnológicos como os
quadros interativos e o acesso à Internet.

De facto, o ensino tradicional já não corresponde as expetativas dos
estudantes atuais, que pensam, processam e aprendem de maneira
completamente diferente da geração que os antecedem, devido à inserção das
TIC em suas vidas quotidianas. Esse fato, naturalmente, remete à necessidade
da inserção das TIC em processos formativos de professores e em suas práticas,
de modo a conscientizá-los, despertando seus interesses e motivando-os ao uso
dos recursos apropriados de TIC, além de instrumentalizá-los para aturarem com
inovações tecnológicas.
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Integração de formação de professores em TIC e competências digitais no
contexto do Projeto Curricular Educativo.
Conforme destacam Carlson & Gadio (2002), diversos estudos
internacionais apontam a formação de professores na utilização e aplicação das
TIC, como fator chave na melhoria do desempenho dos alunos, tanto em termos
de aquisição de conhecimentos como no desenvolvimento de competências
associadas à utilização das tecnologias.
Moreira & Loureiro (2009, p. 122) referem que é importante refletir sobre
as competências TIC que os professores devem adquirir, visando uma mudança
das suas rotinas educativas e a adoção de boas práticas que promovam a
educação integral das novas gerações.
A utilização das TIC por parte dos professores vai para além das
questões meramente educativas, pois reflete a “dinâmica da sociedade” e a
“organização do estado” (Paiva 2002, 129). É uma problemática que não pode
ser isolada do contexto social no qual está inserida.
A utilização das TIC está também relacionada com a formação de
professores. Ter como dados adquiridos um bom apetrechamento informático e
uma formação adicional, não são garantias suficientes para se verificar um uso
sistemático e de qualidade das TIC no meio educativo, Paiva (2002:129). É
fundamental que os professores estejam devidamente preparados para se
efetuar uma eficaz e adequada integração das tecnologias no processo
pedagógico. Há uma clara necessidade de se proceder a uma articulação entre
os modelos pedagógicos existentes e as potencialidades das novas tecnologias.
O que Figueiredo (2000, apud Brito, Duarte e Baía 2004, p. 5) designa por criação
de ambientes de aprendizagem significativos, em que as TIC desempenham um
papel importante, materializando o desenvolvimento de desafios educativos,
devidamente contextualizados e enriquecedores.
Torna-se imperativo frisar aqui que a falta de preparação específica para
o uso das tecnologias é aliás, segundo alguns investigadores, um dos mais sérios
obstáculos à sua plena integração no currículo, sendo normal que as instituições
de formação de professores procurem encontrar respostas adequadas, não
apenas em termos de formação mas também ao nível dos dispositivos de
formação.
Para a integração de formação de professores em TIC e competências
digitais no contexto do projeto curricular educativo em Cabo Verde, o Ministério
da Educação incrementou, a partir do ano 2010, formação de professores com
curso de iniciação programa Intel® Ensino através do programa Mundu Novu.
Essa formação e capacitação de professores estão inseridas no Eixo
Formação dos Agentes de Educação, como fator central para a mudança do
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modelo de ensino e sucesso do Programa “Mundu Novu” devendo abranger
todos os professores do Ensino Básico e Secundário, ainda não beneficiados
com essa formação. Portanto é um curso de Iniciação Programa Intel® Ensino
destinado aos professores com pouca ou nenhuma experiencia em matéria de
informática, a adquirir habilidades tecnológicas básicas e a desenvolver teorias
de ensino e aprendizagem do século XXI 1.
Foram implementadas duas iniciativas:
i.

Formação a Professores

ii.

Formação a Pessoal Administrativo

O quadro que se segue, mostra os professores formados a nível nacional, com o
Curso Intel® Ensino de 2009 a 2014:
Tabela 1: Total de professores formados de 2009 a 2014

Fonte: Programa Mundu Novu

O quadro mostra a evolução, em números, dos professores formados
em Cabo Verde com o curso Intel® Ensino. Do ano 2009 a 2014 totalizaram 4413
formados do curso Intel® Ensino em diferentes níveis de ensino.
A formação dos professores de Cabo Verde é central para a mudança
de modelo de ensino. Deve garantir que sejam capazes de reposicionar o seu
papel, conhecer as potencialidades do ensino através das TIC e formar os alunos
para o séc. XXI. Novos procedimentos de gestão escolar deverão também
potenciar o sistema de ensino.

1

Mundu Novu – As tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço do Ensino em
Cabo Verde.
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Conclusões
Todas as abordagens apresentadas ao longo do trabalho pelos
diferentes autores, mostram o quanto as TIC são importantes na sociedade atual
e sobretudo no processo de ensino aprendizagem. Pensadas sob a perspetiva
da sociedade da informação e do conhecimento, são unânimes em reconhecer
que as digitais da comunicação exercem papel relevante na realização de
atividades da vida quotidiana e daquelas direta ou indiretamente relacionadas
aos processos de aprendizagem.
As pessoas que usam os computadores e as redes digitais na sua vida
pessoal e profissional para trabalhar, comunicar ou simplesmente para se divertir
estão a adquirir as competências digitais e sendo assim, são vistas como
pessoas digitais. A tecnologia digital é uma vida potencialmente mais interativa
(devido as redes digitais de informação e comunicação) exigindo a cada pessoa
novos desafios que permita uma participação mais ativa.
O desenvolvimento das TIC coloca cada vez mais desafios aos
professores que são constantemente confrontados com novas tarefas que
envolvem o uso das tecnologias. Mas a utilização de uma determinada tecnologia
exige, por parte do utilizador, conhecimentos sobre a mesma (António & Coutinho
2012). Assim sendo, a integração de formação para o uso das TIC e
competências digitais, deve ser um projeto contínuo para que os professores se
sintam integrados ao quotidiano escolar. Neste contexto, são exigidas mudanças
nas abordagens pedagógicas, para privilegiar práticas de aprendizagem voltadas
para a formação de sujeitos autônomos, inovadores e que dominam as
competências necessárias para o uso das tecnologias.
Os dados mostram que até o ano 2014 formaram 4413 professores em
diversos níveis de ensino. Entretanto, só no ensino Básico e Secundário no ano
letivo 2014/15, haviam 5922 professores, segundo o anuário estatístico da
educação em cabo verde. No ano letivo 2015/16, segundo a mesma fonte, esses
dados aumentaram para 6093 nos dois níveis de ensino. Isto demonstra que um
grande numero de professores ainda não receberam formação ou não estão
adequadamente preparados para o uso das novas tecnologias. Por isso, preparar
os professores para usar as tecnologias e dotá-los de competências digitais é
uma responsabilidade que pode ser assumida pelas instituições de ensino
superior, mas sobretudo pelo Ministério da Educação, responsável pela
modernização do processo de ensino através da utilização das tecnologias de
informação e comunicação cujo intuito é criar um novo paradigma de ensino
interativo.
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O professor é, assim, o elemento fundamental para qualquer projeto ou
iniciativa de integração das tecnologias no currículo e nas práticas escolares, por
isso, deve haver uma conscientização do uso das ferramentas tecnológicas.
Desta forma o professor vai manter sempre o foco no seu propósito, visto que ele
é o ponto fortemente catalisador e sustentador desta mudança, com vista a
proporcionar atividades inovadoras e conducentes a uma maior autonomia do
aluno.
Em Cabo Verde a integração das Tecnologias de Comunicação e
Informação (TIC) no ensino está a ocorrer de forma gradual, focada ainda na
distribuição de computadores e acesso à Internet.
A infraestrutura tecnológica é um elemento de base fundamental para a
concretização do Programa Mundu Novu. O Kit Tecnológico permitiu o
apetrechamento das escolas, professores e alunos com equipamentos
informáticos (computadores e outros), pois, é um grande incentivo para
integração das TIC no sistema de ensino. Do ponto de vista muito pessoal, não
basta apetrechar as escolas, professores e alunos com equipamentos
informáticos. É importante dar continuidade ao programa para que este tenha
sustentabilidade. É importante também, conhecer os professores com
profundidade, o que pensam das tecnologias e do seu papel no processo de
ensino-aprendizagem, assim como as suas atitudes e expectativas. Deste
conhecimento e de outros sobre as tecnologias, sobre as suas efetivas
potencialidades e as condicionantes para a sua aplicação podem inferir-se linhas
orientadoras para a conceção de ações de formação, desenvolver novos
programas de ensino e novas competências mais relevantes para o século XXI,
utilizando também novos métodos de ensino, orientar a máquina de ensino para
o novo paradigma de ensino, com professores formados nos novos métodos, e
sistemas de gestão e de ensino suportados por novos processos e novas
aplicações bem como a produção de conteúdos digitais educativos.
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Resumo
Este artigo visa apresentar alguns aspetos do Quadro Europeu Comum de
Referência para as línguas - Aprendizagem, ensino e avaliação (QECR), no seu
contexto político e educativo, ao mesmo tempo que busca chamar a atenção dos
professores de línguas do ensino secundário para a sua utilidade no
ensino/aprendizagem da língua inglesa, em particular, em Cabo Verde. O artigo
ocupar-se-á dos princípios norteadores do QECR referentes ao
ensino/aprendizagem e à avaliação, para, em seguida, esmiuçar as atividades
comunicativas, os níveis de referência e das competências comunicativas
esperadas como adequados ao perfil de saída do aluno do 12º ano do ensino
secundário em Cabo Verde. Também são apresentadas as conclusões e a
sugestão de mudança de paradigma no ensino e aprendizagem das
competências comunicativas em Cabo Verde.
Palavras-chave: Quadro Europeu Comum de Referência, ensino-aprendizagem
de línguas, competência comunicativa, avaliação.
Abstract
This article aims to present some aspects of the Common European Framework
of Reference for Languages - Learning, teaching and evaluation (CEFR), in its
political and educational context, at the same time it seeks to draw the attention
of secondary education English teachers to its utility regarding the teaching and
learning of English in Cape Verde. The article focuses on the guiding principles
of the CEFR regarding the teaching, learning and evaluation in English, and later
elaborates on the communicative activities and the reference levels expected as
adequate for a twelfth-year graduate student in Cape Verde. The conclusions and
suggestions of paradigm change in the teaching and learning of communicative
competences in Cape Verde are also dealt with in the article.
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Introdução
Considerando o fraco desempenho constatado em imensos casos de
alunos que terminaram os seis anos de aprendizagem obrigatória de língua
inglesa ao longo do ensino secundário e, no sentido de buscar contribuir para
ultrapassar este constrangimento comunicativo de grande relevância, este artigo
pretende trazer à comunidade de docentes dessa língua estrangeira alguns
aspetos do Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas Aprendizagem, ensino e avaliação (QECR), importante documento de
uniformização do ensino de línguas nos países-membros da União Europeia.
São destacados neste artigo os princípios orientadores, os níveis
comuns de referência, os níveis descritores, os conceitos de aquisição e
aprendizagem de línguas, o seu ensino e aprendizagem devidamente
contextualizados, as atividades e estratégias comunicativas e seus princípios
norteadores, e a avaliação consoante o QECR.
A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica exploratória, dada a
sua grande utilidade na realização de estudos preliminares, ou seja a
familiarização com fenómenos que estão sendo investigados segundo Triviños
(1987). Também foram incluídas algumas informações estatísticas breves e
ilustrativas dos níveis de aprovação no ensino secundário para melhor se
entender a problemática, embora não se queira com isso imputar nenhum caráter
quantitativo a este estudo.
Nas conclusões passa-se do ensino/aprendizagem de línguas, em
geral, para o caso particular de Cabo Verde onde se verifica a coexistência da
língua materna, não utilizada no sistema educativo, com a língua segunda e
oficial, o português, e uma língua estrangeira, o inglês. Com estas considerações
pretende-se chamar a atenção dos professores de línguas para o QECR, sua
importância, necessidade de divulgação e consequente aplicabilidade em Cabo
Verde, no sentido de busca de uma mudança de paradigma na área do ensino
de línguas virado para as competências de comunicação.
Princípios norteadores do QECR
O Quadro Comum de Referência (QECR) constitui uma base comum
utilizada na Europa para a elaboração de programas de ensino/aprendizagem de
línguas estrangeiras, princípios norteadores dos curricula, livros de texto, provas
de exame e outros aspetos correlacionados. Para tal, inclui descrições
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pormenorizadas do que devem aprender os aprendentes de qualquer língua e de
que tipo de capacidades têm de desenvolver, de modo a serem capazes de
comunicar de modo eficiente na língua alvo.
O QECR possui uma natureza taxonómica que implica a tentativa de
abordagem da enorme complexidade da linguagem humana, ao mesmo tempo
que analisa a competência em língua estrangeira nas suas diversas
componentes. A comunicação envolve o ser humano de modo global, estando
incluídos problemas de carácter psicológico e pedagógico bastante complexos.
Como seres agentes sociais, todos os indivíduos estabelecem relações
com um enorme conjunto de grupos sociais que se sobrepõem e, em conjunto,
definem a sua identidade, sendo o objetivo primordial da educação em língua
promover o desenvolvimento desejável da personalidade do aprendente de
forma global. Cabe, assim, aos professores e aos aprendentes fazer a
reintegração das várias partes num todo harmonioso e produtivo.
O QECR procura fazer com que o património da diversidade linguística
e cultural europeia seja protegido de modo a que: i) se constitua em fonte de
enriquecimento e compreensão recíprocos; ii) se consiga facilitar a comunicação
e a interação entre europeus de língua maternas diferentes, facilitando a
mobilidade, o conhecimento a cooperação, e a consciência dos preconceitos e
da discriminação, através de um melhor conhecimento das línguas vivas; ii) a
adoção de políticas nacionais de ensino e aprendizagem de línguas vivas visem
a cooperação e coordenação constantes entre as políticas dos Estadosmembros.
Foram tomadas medidas para que todos os sectores da população
disponham de meios efetivos para adquirir conhecimento adequado das línguas
de outros Estados-membros que desejarem aprender, bem como as capacidades
para o uso das mesmas, de modo a que sejam satisfeitas as necessidades
comunicativas, em especial lidar com situações da vida quotidiana noutro país e
ajudar os estrangeiros a fazer o mesmo; trocar informações e ideias com jovens
e adultos falantes de outras línguas; e adquirir um conhecimento mais vasto e
profundo sobre o modo de vida e mentalidade de outros povos e seu património
cultural.
No tocante à motivação e apoio aos professores e aprendentes, o QECR
busca que sejam aplicados os princípios de implementação de sistemas de
aprendizagem das línguas consoante definidos no Programa das “Línguas Vivas”
do Conselho da Europa para que:
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1. O ensino e a aprendizagem das línguas sejam baseados nas
necessidades, motivações e características e recursos dos
aprendentes;
2. Haja uma definição rigorosa de objetivos válidos e realistas, com
elaboração de métodos e materiais adequados;
3. Se verifique a implementação de modalidades e instrumentos
adequados que permitam a avaliação dos programas de
aprendizagem; e
4. Se materialize a promoção de programas de pesquisa e
desenvolvimento virados para a introdução em todos os níveis de
ensino, métodos e materiais mais apropriados, e que facilitem uma
proficiência comunicativa adequada às necessidades específicas dos
vários grupos e tipos de aprendentes.
Níveis comuns de referência
Os exames e testes são vistos como instrumento de descrição dos
níveis de proficiências exigidos pelas normas existentes, e como meio de
facilitação da comparação entre sistemas de certificação diferentes, uma vez que
uma escala produzida para um meio escolar de jovens não poderia ser utilizada
com adultos e vice-versa. Para tal, foram concebidos os Esquemas Descritivos e
os Níveis Comuns de Referência que, conjuntamente, constituem uma grelha
conceptual a ser explorada pelos utilizadores para descrever o seu sistema.
A escala do QECR deve ser independente do contexto para acomodar
resultados generalizáveis de diferentes contextos específicos e,
simultaneamente, ser relevantes para o contexto, relacionáveis com os contextos
pertinentes ou transferíveis para esses mesmos contextos e apropriados à
função pela qual estão sendo utilizadas. As descrições devem, também, basearse nas teorias de competência linguística e constituir um todo harmonioso e
acessível a todos que trabalhem na área do ensino/aprendizagem de línguas
estrangeiras, encorajando-os a aprofundar a reflexão sobre o significado do
conceito de competência comunicativa.
Os graus na escala do QECR, que correspondem às atividades e
competências definidas na escala comum de um Quadro de Referencia, devem
ser determinados objetivamente, visto que se baseiam numa teoria da medição.
Assim, consegue-se evitar a sistematização de erros pela adoção de regras não
fundamentadas e de mecanismos empíricos de outros autores através do uso de
escalas já existentes. O QECR possui seis níveis de referência abrangendo
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integralmente o espaço da aprendizagem pertinente para os aprendentes
europeus de línguas:
1. O Nível de Iniciação (Breakthough) a que Williams chama “proficiência
formulaica” (Formulaic Proficiency), e Trim “Proficiência introdutória”
(Introductory).
2. O Nível Elementar (Waystage) contém a especificação dos conteúdos
em vigor no Conselho da Europa.
3. O Nível Limiar (Threshold) apresenta a especificação dos conteúdos
em vigor no Conselho da Europa.
4. O Nível Vantagem (Vantage) reflete a 3ª especificação dos conteúdos
do Conselho da Europa, um nível descrito por Wilkins como
“Proficiência Operacional Limitada” (Limited Operational Proficiency)
e por Trim como “resposta adequada a situações geralmente
encontradas” (adequate response to situations normally encountered).
5. O Nível de Autonomia (Effetive Operational Proficiency) designado por
Trim como “proficiência eficaz” (Effective Proficiency) e por Wilkins
como “proficiência operacional adequada” (Adequate Operational
Proficiency), representa um nível avançado de competência
apropriado à realização de tarefas e trabalhos mais complexos.
6. O Nível de Mestria (Mastery) designado por Trim como “mestria
global” (comprehensive mastery) e por Wilkins como “Proficiência
Operacional Global” (Comprehensive Operational Proficiency),
corresponde ao objetivo mais elevado da competência linguística e
intercultural atingido por muitos profissionais de línguas.
Para além das dificuldades de tradução de certos conceitos, e da
correspondência dos seis níveis às interpretações de superiores ou inferiores da
divisão clássica em níveis Básico, Elementar e Vantagem, o sistema proposto
adota o princípio em árvore dos “hipertextos”, partindo de uma divisão inicial em
3 níveis gerais:
•

Nível A (Utilizador Elementar) com subseções A1 (Iniciação) e A2
(Elementar);

•

Nível B (Utilizador Independente) subdividido em B1 (Limiar) e B2
(Vantagem);
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•

Nível C (Utilizador Proficiente) com os graus C1 (Autonomia) e C2
(Mestria).

Níveis descritores
Os descritores “É capaz de” (Can Do) existem para que não haja
descritores para todas as subcategorias de todos os níveis, porque algumas
atividades não podem ser realizadas antes de se ter atingido um certo nível de
competência, ao passo que outras podem deixar de ser um objetivo a partir de
um determinado nível. Estes descritores também são propostos para algumas
das estratégias usadas na realização de atividades comunicativas, sendo
aquelas um elo de ligação entre os recursos do aprendente (competências) e o
que ele é capaz de fazer com esses recursos (atividades comunicativas). Os
descritores encontram-se ainda em função das competências linguísticas,
pragmáticas e sociolinguísticas.
No seu conjunto, os descritores estão baseados na experiência de
muitos organismo no domínio da definição de níveis de proficiência, e estão
adequados ao conjunto dos Níveis de Referência A1 (Iniciação) e A2 (Elementar),
B1 (Limiar) e B2 (Vantagem), e C1 (Autonomia) e C2 (Mestria). Por outro lado,
são considerados úteis, transparentes e pertinentes por grupos de professores
de língua materna e não materna, são relevantes para a descrição dos resultados
dos aprendentes a nível secundário inferior como no mais avançado, ou ainda na
formação profissional e formação de adultos.
O QECR procura apoiar os utilizadores na descrição dos níveis de
domínio linguístico exigidos pelos exames e programas de avaliação usados, de
modo a facilitar a comparação entre os diferentes sistemas de certificação, daí
se ter desenvolvido o esquema descritivo e os níveis comuns de referência.
Este conjunto goza de flexibilidade, se relacionado com os níveis
clássicos identificados no Simpósio de Ruschlikton ou pelo Projeto DIALANG e
pela ALTE (Association of Language Testers in Europe), e coerência do ponto de
vista do conteúdo, visto que elementos semelhantes ou idênticos em descritores
diferentes revelaram ter valores semelhantes na escala.
Ensino e aprendizagem de línguas
No tocante ao ensino e aprendizagem das línguas, o QECR preocupase com a forma como o aprendente realizará as tarefas, atividades e processos
de construir as competências necessárias à comunicação, por um lado, e como
os professores podem facilitar esses processos com o apoio de serviços
diversos, por outro lado. Também, se interroga sobre como podem as
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autoridades educativas e demais decisores planificar de melhor forma os
currículos das línguas vivas a serem ensinadas. Nesta secção, ocupar-nos-emos
da definição dos conceitos de aquisição e aprendizagem da língua, dos objetivos
de aprendizagem, e da avaliação que consideramos os pilares fundamentais por
onde os professores de inglês nas escolas secundárias de Cabo Verde deverão
dar início à sua familiarização com o QECR, como meio de despoletar uma
mudança de paradigma no ensino/aprendizagem desta língua internacional.
Aquisição ou aprendizagem da língua?
Estes dois termos são correntemente utilizados de modos diferentes
apesar de muitos não realizarem a devida diferenciação. Assim, ‘aquisição da
língua’ pode ser usado como termo geral, ou termo confinado às interpretações
da língua de falantes não nativos em termos das teorias correntes da gramática
universal, ou ao conhecimento não orientado e à capacidade de utilização de
uma língua não materna, resultantes quer da exposição direta ao texto quer da
participação direta em acontecimentos comunicativos. Em contraste,
‘aprendizagem da língua’ pode ser utilizado como um termo geral ou restrito ao
processo pelo qual é obtida uma capacidade linguística como resultado de um
processo planeado, especialmente pelo estudo formal, num ambiente
institucional.
Krashen (1985) traz ao ensino de línguas as teorias de Chomsky, Piaget
e Vygotsky, e estabelece uma clara distinção entre estudo formal e assimilação
natural de idiomas, entre informações acumuladas e habilidades desenvolvidas,
redefinindo os rumos do ensino de línguas. Este mesmo autor define os conceitos
construtivistas de aquisição de língua e aprendizagem de língua demonstrando
que a proficiência em língua estrangeira não é resultado da acumulação de
informações e conhecimento a respeito de regras gramaticais.
Chomsky (1973) afirma que a língua é uma habilidade criativa e não
memorizada, e que não são as regras da gramática que determinam o que é
certo e errado, mas sim o desempenho de um representante nativo da língua e
da cultura que determina o que é aceitável ou inaceitável em direção a uma
abordagem humanística baseada em comunicação e intermediação de um
facilitador carismático, e com a participação ativa do aprendiz.
Hymes (1979) incorporou a dimensão social ao conceito de
competência. Com este acréscimo, deixou claro que não basta que o indivíduo
conheça e use a fonologia, a sintaxe e o léxico da língua para que seja
considerado competente a nível comunicativo. É necessário que também saiba
e use as regras do discurso específico da comunidade na qual se poderá inserir.
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O indivíduo demonstra possuir competência se sabe quando falar, quando não
falar, a quem se dirigir, onde falar e de que modo.
O mesmo se pode dizer ao incluir a ideia de “capacidade para usar”,
juntando as noções de competência e desempenho que estavam bem distintas
na dicotomia proposta por Chomsky em 1965. A partir de Hymes (1972), e
aparentemente inspirados por ele, vários autores enfrentaram a difícil tarefa de
conceituar a competência comunicativa que subjaz à “communicative approach”.
Para que haja desenvolvimento linguístico, acredita-se que, para além
da exposição à informação compreensível (input), será necessária e suficiente
uma participação ativa na interação comunicativa. No lado contrário, alguns
teóricos pensam que os estudantes que aprenderam as regras necessárias da
gramática e o vocabulário serão capazes de compreender e de utilizar a língua
alvo em função da sua experiencia anterior e do senso comum, sem
necessitarem de prática. Acreditam que a aprendizagem é facilitada
especialmente em situações artificiais da sala de aula, pela combinação da
aprendizagem consciente e de bastante prática de modo a reduzir ou a eliminar
a atenção consciente que se dá tanto às capacidades físicas de nível elementar
da oralidade e da escrita como à correção morfológica e sintática, libertando,
assim, ao mente para estratégias de comunicação de nível mais alto.
Segundo Widdowson (1984), enquanto o aprendiz de uma língua
primeira possui um espírito tábua rasa no que toca aos hábitos linguísticos, o
aprendiz de uma segunda língua, ou de uma língua estrangeira, já possui um
conjunto de hábitos linguísticos sedimentados: a sua língua materna. Alguns
destes hábitos anteriores irão ajudar na nova tarefa de apreender, enquanto
outros irão servir de obstáculo. De forma geral, espera-se que o aprendente seja
bem-sucedido através de:
1. Exposição direta ao uso autêntico da língua em L2, frente a um ou
mais falantes nativos, prestando atenção a conversas alheias,
escutando rádio, gravações, etc., assistindo a programas de televisão
ou vídeo, lendo textos escritos não adaptados, não progressivos e
autênticos, utilizando programas de computador, participando em
linha e fora de linha em conferências assistidas por computador e
participando em cursos sobre outros assuntos curriculares que
empreguem a L2 como meio de formação;
2. Interação autodidática por estudo orientado pelo próprio; e
3. Combinação de apresentações, explicações, repetição de exercícios
e atividades;
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A designação Ensino Comunicativo de Línguas (ECL), consoante
Nunan & Lamb (1996), é considerada como representativa de uma abordagem
reconhecida e constitui norma geralmente aceite no ensino/aprendizagem tanto
da língua segunda como da estrangeira.
Brown (2001, p. 46) afirma que o ECL, em estreita aliança com outros
conceitos tais como “learner-centred”, “whole language centred” “content
centred” e “cooperative”, tornou-se um termo tão importante que “os professores
não serão seres humanos decentes nem ninguém comprará os manuais de
ensino de línguas.” Os responsáveis pelos exames e classificações devem
decidir quais os parâmetros de aprendizagem, relevantes para as qualificações
pretendidas e quais os níveis exigidos, as tarefas e atividades específicas, os
temas a ser tratados, as fórmulas, expressões idiomáticas e itens lexicais
reconhecidos pelos candidatos, os conhecimentos socioculturais e das
capacidades a serem testados.
Objetivos de aprendizagem
Castro e Pueyo (2003) afirmam que os objetivos do professor de línguas
consistem em fomentar nos alunos um maior entendimento dos países e da
cultura dos falantes da língua segunda ou da língua estrangeira que estão a
aprender, a partir de uma observação crítica da sua própria sociedade e cultura
e preparando os alunos para uma comunicação intercultural.
O QECR estabelece que os enunciados dos objetivos de aprendizagem
e ensino de línguas devem basear-se numa apreciação das necessidades dos
aprendentes e da sociedade assim como nas tarefas, atividades e processos que
aqueles precisam realizar para satisfazer essas mesmas necessidades e,
também, nas competências e estratégias que devem ser desenvolvidas para
serem bem-sucedidos.
De modo a participar de modo eficaz em acontecimentos comunicativos,
os aprendentes devem ter aprendido ou adquirido as seguintes capacidades e
competências:
1. O conhecimento declarativo (saber), que envolve o conhecimento do
mundo, o conhecimento sociocultural (vida quotidiana, condições de
vida, relações interpessoais, valores, crenças e atitudes, a linguagem
corporal, as condições sociais e os comportamentos rituais), e a
consciência intercultural;
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2. As capacidades práticas e a competência de realização,
compreendendo as capacidades sociais, as da vida quotidiana, as
capacidades técnicas e profissionais e as de tempos livres;
3. A competência existencial, incluindo as atitudes, as motivações, os
valores as crenças, os estilos cognitivos e os traços de personalidade;
4. A competência de aprendizagem envolvendo a consciência da língua
e da comunicação, as capacidades fonéticas, as capacidades de
estudo, e as capacidades heurísticas; e
5.

As competências de comunicação linguística (lexical, gramatical,
semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica).

Devemos salientar, outrossim, que os objetivos gerais de
ensino/aprendizagem podem ser concebidos em termos do desenvolvimento das
competências gerais de aprendizagem e tratar-se de uma questão de
conhecimento declarativo, de competência de realização, de competência
existencial ou competência de aprendizagem, e que, por outro lado, em termos
de extensão e diversificação da competência comunicativa em língua, dizerem
respeito à componente linguística, à pragmática ou à componente
sociolinguística, ou ainda a todas elas. Noutros casos, o objetivo primário poderá
ser de natureza pragmática e buscar o desenvolvimento de capacidades para
atuar na língua estrangeira com recurso limitados e sem quaisquer espécies de
preocupação com o lado sociolinguístico.
Duma perspetiva de melhor desempenho em uma ou mais atividades
linguísticas específicas, os objetivos podem ser vistos em termos de receção,
produção, interação ou mediação, enquanto em termos funcionais, num dado
domínio, dizerem respeito ao domínio público, profissional, educativo ou ao
domínio privado.
Quanto ao enriquecimento ou diversificação de estratégias ou em
termos de cumprimento de tarefas, podem relacionar-se com a gestão de ações
ligadas à aprendizagem e utilização de uma ou mais línguas e à descoberta da
experiencia de outras culturas.
Contexto, atividades e estratégias comunicativas
Canale & Swaize (1983) conceberam a noção de competência
comunicativa com três componentes: i) competência gramatical (sintaxe,
morfologia e fonética); ii) competência sociolinguística; e iii) competência
estratégica; referindo-se ao conhecimento destas categorias, bem como ao
conhecimento social de como e quando usar a linguagem de modo apropriado.
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Estes conceitos foram ainda ampliados por Bachman (1990) que dividiu
competência comunicativa em organizacional (gramatical e discursiva ou textual)
e pragmática, que inclui a competência sociolinguística e a “ilocucionária”, a
habilidade do utilizador em usar “estratégias de comunicação” segundo Faerch
& Kasper (1983).
O QECR apresenta uma espécie de lista de verificação, que é
recomendada aos utilizadores para se familiarizem com a esta estrutura e se
interrogarem sobre a previsão dos domínios nos quais o aprendente vai operar,
as situações e pessoas com que terão de lidar, que papéis terão de
desempenhar, a que objetos necessitarão de se referir, que temas a tratar, que
tipo de coisas lerão ou escutarão, de que modo aprender uma língua modificará
o seu desenvolvimento pessoal e cultural como cidadão.
O uso de qualquer língua varia imenso consoante as exigências do
contexto, o que leva à conclusão de que não é um instrumento neutro. Na
realidade, a necessidade e o desejo de comunicação surgem em situações
específicas sendo a forma e o conteúdo da comunicação reações a essa
situação.
Vejamos alguns aspetos relativos ao contexto. Em primeiro lugar, cada
ato de linguagem inscreve-se no contexto de uma situação específica no interior
de um dos domínios ou esferas de interesse nos quais se organiza a vida social,
daí a importância que a escolha dos domínios em que o aprendente se prepara
para atuar tem nas na seleção de situações, finalidades, tarefas, temas e textos,
tanto para o ensino como para os materiais de avaliação, as atividades, e sua
utilidade futura.
Não se consegue determinar o número possível de domínios pois que
cada área de atividade ou interesse pode ser um domínio importante para um
utilizador ou de um curso específico. No entanto, os seguintes domínios globais
são distinguidos para finalidades de ensino/aprendizagem:
1. O domínio privado, no qual o indivíduo vive como pessoa privada,
centrado na vida familiar, na casa e nos amigos, empenhado em
atividades individuais como a leitura ou escrita por prazer e exercício
de atividades lúdicas ou dedicação a outros interesses pessoais;
2. O domínio público, qual o indivíduo atua como cidadão ou membro de
uma organização e está empenhado em diferentes transações com
várias finalidades;
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3. O domínio profissional, no qual o indivíduo está empenhado no seu
trabalho ou profissão;
4. O domínio educativo, no qual o indivíduo está empenhado numa
aprendizagem
organizada,
especialmente
(mas
não
necessariamente) numa instituição de ensino.
Entretanto, as situações externas podem ser descritas em cada domínio
em termos de locais e tempos em que ocorrem, das instituições ou organizações
cuja estrutura e procedimentos controlam muito do que normalmente pode
ocorrer, das pessoas envolvidas e seus papéis para o utilizador, dos objetos do
meio circundante, dos acontecimentos quotidianos, das operações realizadas
pelos envolvidos e dos textos produzidos nestas situações.
Outros fatores determinantes a serem levados em conta são as
condições físicas na oralidade (dicção, ruídos, interferências), distorções e
condições meteorológicas; na escrita (má iluminação ou impressão de má
qualidade e caligrafia pouco legível); as condições sociais (número de
interlocutores e grau de familiaridade com eles, estatuto relativo dos
participantes, presença ou ausência de público ou outros indiscretos, relações
sociais entre os participantes); limitações de tempo e outros.
O contexto mental do utilizador também é contemplado no QECR pois
é filtrado e interpretado pelo utilizador através do seu aparelho percetivo, dos
seus mecanismos de atenção, da sua experiência, das suas classificações e da
sua categoria linguística. Todos estes fatores influenciam a observação que o
utilizador faz do contexto na medida em que este lhes atribui um certo grau de
pertinência.
Será relevante referir o contexto mental do (s) interlocutor (es), dada a
existência da “lacuna comunicativa” que deverá ser preenchida pela
sobreposição ou congruência parcial entre o contexto mental dos interlocutores.
Outro aspeto importante dentro dos domínios são os temas e tópicos de
comunicação que constituem o centro do discurso dos atos comunicativos, sendo
de destaque a classificação em temas, subtemas e noções específicas
consoante o Threshold Level (1990).
Para realizar tarefas comunicativas, os utilizadores terão que empenharse em atividades comunicativas em língua e construir estratégias de
comunicação interativas como a conversação e a correspondência em que os
participantes são alternadamente produtores e recetores, ou outras em que os
que produzem estão separados dos que recebem, e em que o acontecimento
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linguístico pode ser entendido como dizer, escrever, ouvir ou ler um texto, caso
em que a mediação pode ser interativa ou não.
As atividades de produção e as estratégias incluem atividades de
oralidade e de escrita. No tocante à atividades de produção oral o utilizador
produz um texto oral que é recebido por um auditório de um ou mais ouvintes.
Como exemplos destas atividades, temos anúncio e exposições públicos, com
leitura em voz alta, falar espontaneamente ou com base em apontamentos,
comentar dados visuais, etc. Para este efeito, existem escalas exemplificativas
para a produção oral em geral, o monólogo em sequência (descrição de uma
experiencia, argumentação) anúncios públicos em sequência e exposições
públicas.
Quanto à produção escrita, o utilizador, na qualidade de ‘escritor’,
produz um texto escrito que é recebido por um ou mais leitores, encontrando-se
os seguintes como exemplo: preencher formulários, escrever artigos para
revistas, jornais, etc., cartazes para afixação, relatórios e memoranda, fazer
apontamentos para posterior utilização, anotar mensagens ditadas, escrita
imaginativa e criativa ou cartas pessoais ou de negócios.
As estratégias de produção envolvem a mobilização de recursos e o
equilíbrio de competências diferentes de modo a gerar a coincidência entre o
potencial disponível e a natureza da tarefa. Os recursos poderão ser ensaiados,
realizando pesquisas e ajustamentos corretivos tanto na tarefa como na
mensagem, tendo de realizar estratégias de êxito.
As atividades de receção e estratégias incluem atividades de audição e
leitura em que o utilizador da língua como ouvinte recebe e processa uma
mensagem (input) produzida por um ou mais locutores. As atividades de
compreensão oral (ouvir) incluem ouvir anúncios públicos, os meios de
comunicação, escutar algo ao vivo (teatro, reuniões, etc.) ou ouvir uma conversa
lateral. Em qualquer destes casos, o utilizador poderá estar a ouvir para
compreender o essencial, uma informação específica, os pormenores ou o que
está implícito.
Em atividades de compreensão escrita (leitura), o utilizador como leitor
recebe e processa como informação (input) textos escritos produzidos por um ou
mais escritores, incluindo ler para orientação geral, para obter informações,
seguir instruções ou ler por prazer. Também, poderá ler para compreender o
essencial, para obtenção de informações específicas, para compreender
pormenores ou questões implícitas.
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Na receção de audiovisual, o utilizador recebe simultaneamente uma
informação (input) auditiva e visual. Estas atividades incluem seguir um texto à
medida que é lido em voz alta, ver TV, um vídeo ou um filme com legendas e
utilizar as novas tecnologias multimédia, (CD-ROMs, etc.).
As estratégias de receção determinam a identificação do contexto e o
conhecimento do mundo para tal relevante bem como a ativação do processo
julgado adequado. Este processo implica desencadear expetativas de
enquadramento dos conteúdos e, através da aproximação sucessiva e
permanente, as lacunas serão preenchidas de modo a consubstanciar a
mensagem em causa, construindo-se, assim as inferências, verificações de
hipótese, enquadramento e revisão de hipótese através do planeamento,
execução, avaliação e remediação.
As escalas do QECR fornecem quadros exemplos com descritores para
todas estas atividades e estratégias comunicativas, que não são aqui
reproduzidas dada a limitação de espaço concedido a este artigo, pelo que se
recomenda a sua consulta.
A avaliação
A avaliação significa a medição da proficiência do utilizador da língua e
é vista através de três termos fundamentais: a validade, a viabilidade e a
exequibilidade, exprimindo o QECR uma ideia geral sobre os mesmos, como se
relacionam e a sua relevância para um Quadro de Referência.
Os procedimentos de um teste ou de uma avaliação são considerados
válidos se for possível demonstrar que o que foi de facto avaliado, o constructo,
corresponde àquilo que, no contexto dado, deve ser avaliado e se a
representação recolhida constitui uma representação exata da proficiência do
candidato em questão.
A fiabilidade constitui um termo técnico e é a medida que garante que
os mesmos candidatos obterão a mesma classificação em duas administrações
reais ou simuladas do mesmo teste.
Mais relevante ainda é a exatidão das decisões tomadas em função de
uma regra, quer dizer se uma avaliação apresenta os resultados como
aprovado/não aprovado ou como Níveis A2+B1/B1+B2, e qual será a precisão
destas decisões? A precisão das decisões dependerá da validade de
determinada norma para esse contexto em particular e também da validade dos
critérios usados para tomar decisões e da validade dos procedimentos usados
no desenvolvimento desses critérios.
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É aqui introduzido o conceito de validade concomitante à relação de dois
testes que julgam o mesmo constructo, e que está claramente relacionado com
a fiabilidade, visto que os testes não fiáveis não se correlacionam. O mais
importante será o grau de conformidade entre os dois testes relativamente àquilo
que é avaliado e ao modo como o desempenho é interpretado. Assim, prevê-se
três usos principais para o QECR no tocante à avaliação:
Quadro 1: Uso do QECR na avaliação
1. Para a especificação do conteúdo dos testes e dos
exames:
2. Para a formulação de critérios que determinam que
um objetivo de aprendizagem foi aprendido:
3. Para a descrição dos níveis de proficiência nos
testes e nos exames existentes, permitindo assim
comparações
entre
sistemas
diferentes
de
qualificação:

Aquilo
que
é
avaliado.
Como se interpreta o
desempenho.
Como podem fazerse comparações.

Fonte: QECR, 2001 – Conselho da Europa

O capítulo do QECR sobre avaliação também explica as escolhas entre
diferentes tipos de avaliação. Apresentando as escolhas aos pares de opostos.
Os termos usados são definidos, e discutidas as vantagens e as desvantagens
relativamente às finalidades da avaliação no processo educativo. Outro aspeto a
considerar é as implicações das opções pelas alternativas apresentadas, ficando
demonstrada a pertinência do QECR para cada tipo de avaliação em causa.
Os descritores de atividades comunicativas, cujo uso se tornou bastante
frequente na última década, podem ser utilizados de três modos diferentes em
relação aos objetivos a atingir:
1.

Elaboração: as escalas para as atividades comunicativas podem
também ajudar a definir especificações para o design das tarefas
de avaliação;

2.

Relatórios: Também poder ser úteis para explicar resultados. Os
utilizadores do sistema educativo estão, muitas vezes, mais
interessados nos resultados de conjunto do que num perfil
pormenorizado da competência;

3.

Avaliação do professor ou autoavaliação: os descritores para as
atividades comunicativas podem ser usados de forma diferente na
autoavaliação ou na avaliação do professor.

4.

Lista de verificação: para a avaliação contínua ou final do curso;
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5.

Grelha: Para a avaliação contínua ou para a avaliação sumativa,
regista-se um perfil na grelha de categorias selecionadas.

A finalizar esta secção, listamos os treze tipos de avaliação propostos
no QECR, ressalvando que não é exaustiva nem sequer dogmática em termos
das designações apresentadas, ou seja não é importante que um parâmetro
apareça na coluna da direita ou da esquerda.
Quadro 2: Tipos de avaliação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipos de avaliação
Análise dos resultados
Avaliação de proficiência
Avaliação referente a normas
Aprendizagem referente a critérios
Aprendizagem referente a
Avaliação do contínuo
critérios de mestria
Avaliação contínua
Avaliação pontual
Avaliação formativa
Avaliação sumativa
Avaliação direta
Avaliação indireta
Avaliação do desempenho
Avaliação de conhecimentos
Avaliação subjetiva
Avaliação objetiva
Avaliação a partir de uma lista de Avaliação a partir de uma escala
verificação
Avaliação impressionista
Avaliação por juízos orientados
Avaliação global
Avaliação analítica
Avaliação de série
Avaliação de categoria
Heteroavaliação
Autoavaliação

Fonte: QECR, 2001 – Conselho da Europa

Conclusões
Este estudo permitiu a familiarização com o estabelecido no QECR, na
sua generalidade e, com especial incidência, nos aspetos selecionados que,
pensamos, constituírem as bases para a chamada de atenção pretendida para
os professores de línguas em Cabo Verde, em especial os de inglês.
Dada a sua importância a nível da comunicação internacional, o inglês
é uma disciplina transversal a todo o ensino secundário em Cabo Verde, país
sem recursos e quase que inteiramente dependente dos contactos comerciais,
diplomáticos, financeiros, jurídico-legais e outros com os grandes blocos
mundiais.

46

O Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas - aprendizagem, ensino e
avaliação. Leitura exploratória e aplicabilidade em Cabo Verde

O ensino do inglês em Cabo Verde rege-se por um documento
normativo, o Programa de Inglês, Nível de Continuação, 10.º, 11.º e 12.º Anos,
Formação Geral, Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos, Formação Específica e
Cursos Científico-Humanísticos de Línguas e Literaturas, de Ciências
Socioeconómicas e de Ciências Sociais e Humanas que, de certa forma
contempla aspetos fulcrais vários do estabelecido no QECR, embora com muitas
diferenças e lacunas, que entendemos devem ser colmatadas no futuro próximo.
Outro aspeto a ressaltar são as condições de facto nas escolas
(equipamento das salas de aula, sobrepopulação das turmas, inadequação dos
manuais, e necessidade de atualização dos professores), e o
ensino/aprendizagem da língua inglesa nos anos terminais do nível do ensino
secundário, em que o perfil de saída traçado se mostra inexistente ou muito fraco
apesar d a aprovação na maioria dos casos, sem que haja correspondência
sequer com os níveis elementares A1 e A2 preconizados no QECR. Atente-se
nos elevados níveis de não-aprovação no quadro abaixo tendo como pano de
fundo as competências comunicativas.
Quadro 3: Frequência do ensino secundário e taxas de aprovação e não
aprovação.
Anos de
Nº
Não
%
Aprovados
%
Escolaridade Alunos aprovados
7º
12.765
3.490
27,3
9.275
72,7
8º
10.588
2.118
20,0
8.470
70,0
9º
9.496
2.234
31,1
7.262
68,9
10º
7.161
1.138
15,8
6.023
84,2
11º
6.630
717
10,8
5.913
89,2
12º
6.083
1.013
16,6
5.070
83.4
Total
52.723
10.710
20,3
42.013
79,7
Fonte: Principais Indicadores da Educação/UNICEF (2014). Ministério da Educação, Praia.

Em nosso entender, os resultados gerais expressos no Quadro 3 e as
diferenças acima referidas, estarão na origem de alguma percentagem do
insucesso escolar especialmente no que concerne às diferenças com as secções
do QECR abordadas neste estudo (os níveis comuns de referência, os níveis
descritores, os objetivos de aprendizagem, e a aquisição e aprendizagem de
línguas).
Tenha-se em conta que Cabo Verde é multilingue, entendido este
conceito como o conhecimento de um certo número de línguas ou a coexistência
de diferentes línguas numa sociedade, o que leva a concluir que Cabo Verde se
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enquadra na categoria de país multilingue, uma vez que possui o crioulo, língua
materna em nove variantes agrupadas em dois grandes grupos consoante as
ilhas do norte ou do sul, acrescido do facto de estas apresentarem diferenças
bem marcadas entre si a nível vocabular, morfológico, sintático e fonético. Por
outro lado, as variantes de língua materna não possuem nem uma ortografia nem
um ensino normalizado e coexistem com o português, língua oficial e veicular da
educação que, por seu turno, é alvo de grandes preocupações devido às
interferências que se verificam a todos os níveis.
Acreditamos que as questões apresentadas no Quadro 3, em
consonância com os dados obtidos nos Principais Indicadores da
Educação/UNICEF. (2014). Ministério da Educação. Praia – apontam para
enormes carências de adoção de um Quadro Comum de Ensino de Línguas,
questão que remetemos a análise mais profunda, por estar para além do âmbito
deste artigo.
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Resumo
Este artigo constitui-se numa revisão bibliográfica e visa ilustrar a teoria das
representações sociais como a primeira fase exploratória de uma pesquisa
enquadrada em uma tese de doutoramento sobre representações sociais nos
processos de ensino-aprendizagem no contexto universitário de Cabo Verde. A
metodologia foi a especificação do objetivo da revisão, identificação das fontes e
bases de dados consultadas e especificação da estratégia de busca. A revisão
foi seletiva. Como principais conclusões, verificamos que a teoria das
Representações Sociais tem um impacto importante sobre como tornar inteligível
a subjetividade individual e social. É uma teoria em desenvolvimento e debate,
aprovada como refutada, mas nova, sugestiva e favorável por fornecer
ferramentas conceptuais e metodológicas para a compreensão do pensamento
social.
Palavras-chave:
aprendizagem.

representações

sociais,

teoria,

pesquisa,

ensino,

Abstract
This article is a bibliographical review which aims to illustrate the theory of social
representations as the first exploratory phase of a research for a doctoral thesis
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on social representations in the teaching-learning processes in the university
context of Cape Verde. The methodology was defined for the purpose of the
review and it identifies sources and databases consulted and search strategy
specification. The review was selective. As main conclusions, we have verified
that the theory of Social Representations has an important impact on how
individual and social subjectivities are made intelligible. This theory is still being
developed and debated, both approved and refuted, but anew, it is suggestive
and suitable for providing conceptual and methodological tools to understand
social thought.
Keywords: social representations, theory, research, teaching, learning.
Resumen
El presente artículo es una revisión bibliográfica y pretende ilustrar la teoría de
las representaciones sociales como primera fase exploratoria de una
investigación enmarcada en una tesis doctoral sobre las representaciones
sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto Universitario
de Cabo Verde. La metodología fue especificación del propósito de la revisión,
identificación de las fuentes y las bases de datos consultadas y especificación de
estrategia de búsqueda. La revisión fue selectiva. Como principales conclusiones
verificamos que la teoría de las Representaciones Sociales impacta de manera
importante en la forma de tornar inteligibles la subjetividad individual y social. Es
una teoría en desarrollo y debate, tan aprobada como refutada, sino nueva,
sugestiva y favorable por aportar herramientas conceptuales y metodológicas
para la comprensión del pensamiento social.
Palabras claves: representaciones sociales, teoría, investigación, enseñanza,
aprendizaje.
Introdução
Atualmente, nos diversos espaços de labor em Ciências Sociais, há uma
necessidade crescente de conhecer a diversidade / pluralidade e a singularidade
para que a complexidade na relação individuo-sociedade possa ser percebida. A
Teoria das Representações Sociais é um dos principais subsídios da psicologia
social contemporânea ao estudo da complexidade que se confirma na relação
entre indivíduo e sociedade. Esta teoria vem da tradição da psicologia social
francesa liderada por Serge Moscovici e está fundamentada na abordagem do
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pensamento social, que acolhe e discute a dimensão social do conhecimento
humano.
“El aporte central de esta escuela consiste en analizar sistemáticamente
el pensamiento en relación a los fenómenos de socialización y de comunicación.
De esta manera, “lo social” más que el escenario o contexto de la elaboración y
expresión del pensamiento, constituye su condición e incluso le aporta una lógica
propia y contextualizada” (Carrascal & Ochoa 2013, p. 2).
O objetivo desta revisão bibliográfica é adquirir e desenvolver
conhecimentos sobre a teoria das representações sociais que constitui parte do
quadro teórico para uma pesquisa sobre as representações sociais de
estudantes e professores universitários face ao processo ensino-aprendizagem,
sendo assim é um imperativo apropriar-se dessa teoria. No entanto, a
apropriação de uma teoria científica como instrumento de trabalho de
investigação requer um estudo minucioso no sentido de conhecer suas origens,
trajetórias, importância e limitações, a fim de assumi-la com uma visão aberta e
crítica.
Assim, nosso propósito neste artigo de revisão é analisar e refletir sobre
o modelo de representações sociais com o objetivo de contribuir para o aumento
do debate baseado na compreensão da realidade social.
O artigo de revisão é considerado um estudo minucioso, seletivo e
crítico que integra a informação fundamental em uma perspetiva unitária e
agregada (Icart e Canela 1994). O objetivo é examinar a literatura publicada e
situá-la em uma determinada perspetiva (Ramos et al. 2003).
Os indivíduos atuam em relação ao contexto, nesta perspetiva faz-se
uso da teoria das representações sociais para que se possa compreender como
o conhecimento de sentido comum favorece a construção da complexa realidade
social no contexto universitário.
Entretanto há certas limitações neste âmbito, por exemplo: "...no se ha
descubierto y utilizado hasta el momento, ningún instrumento decisivo que
permita aproximar la realidad compleja, oculta y subjetiva que constituye una
representación" (Abric e Vacherat 1976, p. 62).
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Aspetos históricos das representações sociais
Inspirado na noção de representações coletivas1 de Emile Durkhein (1898) sobre
o conhecimento social, para a compreensão de fenómenos sociais específicos,
Moscovici (1961) introduz a noção de representações sociais, desenvolvendo
conceptualmente o estudo da mesma a partir da noção proposta por Emile
Durkheim no campo de la sociologia.
A noção de Representações Sociais difere-se da das Representações
Coletivas em vários aspetos: em primeiro lugar, as Representações Sociais são
mais dinâmicas do que as Representações Coletivas; Em segundo lugar, as
Representações Coletivas obedecem aos amplos contextos sociais, enquanto as
Representações Sociais são contextualizadas, próprias de grupos sociais
particulares; e, finalmente, as Representações Sociais obedecem ao consenso
intra-grupo em oposição ao consenso enter- grupos, típico das Representações
Coletivas. Em relação a este último aspeto, é necessário ressaltar que as
Representações Sociais são construídas com base nas diferenças existentes
dentro de uma sociedade em relação a um objeto social. Essas representações
nascem do debate e desacordo entre grupos que compartilham o mesmo
contexto social, dependendo da experiência que os indivíduos têm do objeto de
representação (Araya 2002).
Em 1961 em Paris, Serge Moscovici apresentou, na sua Tese de
Doutoramento intitulada "La Psychoanalyse, son image et son public", a noção
de Representação Social. Ele pretendia estudar como os franceses da época
entendiam a psicanálise. Beltrán (1996, p.5) indica que:
“Moscovici es quien hizo la articulación formal de las
representaciones sociales como teoría y método en Psicología,
particularmente en psicología social. Este investigador recibió
influencia de Durkheim de quien retomó el concepto de
representación colectiva y lo reelabora, en la década de los
cincuenta, convirtiéndolo en representación social; después de
cuatro décadas se ha multiplicado el estudio de este concepto,
1

Las representaciones colectivas son producciones mentales colectivas que van más allá
de los individuos particulares y que forman parte del acervo cultural de una sociedad y
sobre estas representaciones se forman las representaciones individuales que no son más
que su expresión particularizada según las características concretas del sujeto (Durkheim
1898).
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no sólo en Francia y en Estados Unidos sino en el resto de
Europa y América Latina.
Suele ser común que la noción de representación social sea confundida
con conceptos propios de la psicología social, tales como actitud, opinión,
imaginación y percepción, los que también juegan un papel importante en la
Sociología”
Como refere Ramírez (2008, p.3), o conceito de representação social é
apresentado inicialmente por Serge Moscovici. No livro El psicoanálisis: su
imagen y su público (1979) apresenta uma primeira aproximação ao que hoje
representa uma das principais abordagens para o estudo dos fenômenos sociais.
“There is a link between the concept of social representations and Durkheim’s
concept ‘collective representations’ which refers to common ways of conceiving,
thinking about and evaluate social reality”( Birgitta Höijer 2011, p.4).
De acordo com Birgitta Höijer (2011, p.4), citando Moscovici (2000) “this
concept by Durkheim is, however, too static in relation to how we should
understand contemporary society. It does neither catch the dynamics of and
changeable character, nor the variability and plurality of social cognitions of the
age in which we now live, he claims. To include all this he therefore suggests the
new concept ‘social representation’.”
Até o presente, nem no primeiro trabalho de Moscovici se encontra uma
definição concluída de representação social. A complexidade do fenômeno
dificulta sua explicação em um conceito, sobre o qual o próprio autor afirmou: "Si
bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, es difícil captar
el concepto..." (Moscovici 1979, p. 27).
Moscovici, referido por Mora, (2002, p.7) define o conceito de
representação social da seguinte forma: “la representación social es una
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias
a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran
en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de
su imaginación.”
A noção de representação social gerou a teoria das Representações
Sociais, tornando-se num novo quadro de trabalho investigativo para todas as
ciências sociais (Arias-Holguin & Moya-Espinosa 2015, p.63).
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“Las representaciones sociales (…) son categorías que sirven para
clasificar las circunstancias, los fenómenos y las personas con quienes tenemos
algo que ver. Son teorías que permiten diseñar la actuación cotidiana. Y a
menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de la vida
social, las representaciones sociales son todo esto junto” (Vergara 2008, p. 64).
Características, funções e dimensões das representações sociais
“La percepción de la realidad no es un proceso meramente individual e
idiosincrásico, sino que existen diferentes visiones compartidas por distintos
grupos sociales que tienen interpretaciones similares sobre los acontecimientos”
(Lacolla 2005, p.4).
A representação social é caracterizada principalmente pelo seguinte:
•

É sempre estabelecida como uma imagem, ou alusão a um objeto,
pessoa, evento, ideia, atribuindo significado à palavra representação
pois representa algo.

•

Tem um caráter simbólico e significativo. A representação como
imagem, conceito, etc. não é uma mera reprodução do objeto ausente,
mas é uma construção, onde o sujeito é criativo. Portanto, pode-se
afirmar que tem um caráter construtivo e moderadamente autônomo e
criativo.

Existem diferentes modos de articular esta construção psicológica e
social, chamada de representação social. Em geral, se admite que as
Representações Sociais surgem de uma simples atividade cognitiva do sujeito,
que a constrói em função do contexto, isto é, é construído com os estímulos
sociais que recebe e, em função de valores, ideologias e crenças de seu grupo
de pertença, já que o sujeito é um sujeito social (Lacolla 2005).
Jodelet (1990) identifica cinco características fundamentais na
representação social:
•
•
•
•
•
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É sempre representação de um objeto;
Tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar
intercambiáveis a sensação e a ideia, a perceção e o conceito;
Tem um caráter simbólico e significante;
Tem um caráter construtivo;
Tem um caráter autónomo e criativo.
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As representações sociais são caraterizadas também pelo perfil social
que possuem. Uma representação está relacionada ao símbolo / signo, pois, a
representação é um ato de reflexão que permite a relação entre um sujeito e um
objeto."En la representación se construye el objeto, lo que provoca tanto
implicaciones de carácter personal, como compromisos sociales, los que juegan
un rol en la interacción social, posibilitando la producción de procesos sociales
como por ejemplo la comunicación" (Jodelet 1991, pág.49).
"Las representaciones son sociales tanto por la naturaleza de sus
condiciones de producción, como por los efectos que engendra y por la dinámica
de sus funcionamientos" (Ibáñez 1988, pág. 44). Representação “es siempre algo
con respecto de alguien, constituyendo un proceso mediante el cual se reafirma
su relación con el mundo y con las cosas” (Moscovici 1984, pág. 475).
O que faz com que as representações sejam sociais é que elas são
compartilhadas por grupos sociais e conceitualizam uma perspetiva
cooperativista da realidade a partir de um quadro comum de referência, ou seja,
são coletivas.
A representação é um ato de reflexão que permite a relação entre um
sujeito e um objeto.
Relativamente as funções das representações sociais, Farr (1984, p.
503) defende que elas “tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte
familiar y lo invisible, perceptible. Lo que es desconocido o insólito conlleva una
amenaza, ya que no tenemos una categoría en la cual clasificarlo”.
Essa propriedade de transformar algo estranho, novo, não familiar, em
algo compreensível para uma comunidade, está na origem das representações
sociais.
No que concerne às dimensões, Moscovici referido por Jahoda (1988)
considera três dimensões sociais: informação, representação de campo e
atitude. Essa caracterização permite distinguir a atitude de representação social,
uma distinção nem sempre compreendida por pesquisadores e críticos. A
distinção não é profunda, uma vez que a atitude é um dos componentes da
representação social e, portanto, a ela se reduz. (Doise 1989; Doise, Clémence
& Cioldi 1994).
•

A informação é a organização ou a soma do conhecimento que um
grupo tem sobre um evento, fato ou fenômeno de natureza social.

•

O campo de representação expressa a organização do conteúdo da
representação em forma hierárquica, variando de grupo a grupo e
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até dentro do mesmo grupo. Permite visualizar o caráter do
conteúdo, as propriedades qualitativas ou imaginativas, em um
campo que integra informações em um novo nível de organização às
suas fontes imediatas:
Nos remete para a ideia de imagem, modelo social, para o conteúdo
concreto e limitado de proposições que se referem a um aspeto preciso do
objeto de representação.
•

A atitude é uma dimensão que significa a orientação favorável em
relação ao objeto da representação social. Pode-se considerar,
portanto, como o componente aparente, factual e comportamental da
representação que geralmente é mais genericamente estudado por
causa de sua implicação comportamental e motivacional (Moscovici
1979, referido por Mora 2002, p.10).

É nossa convicção de que a atitude tem a ver com as práticas e,
portanto, em relação ao nosso objeto de estudo, observaremos as práticas para
compará-las com as representações que os atores do processo ensinoaprendizagem têm em relação a esse processo e verificar em que medida é
necessário propor medidas de melhoria em suas práticas.
A representação social que tem um grupo sociocultural perante uma
determinada ideia incide na adoção de uma atitude positiva ou negativa em
relação a essa área específica do conhecimento.
Estudantes e professores devem alcançar uma mudança na dimensão
altitudinal que se manifesta em uma atitude positiva em relação ao ensino e à
aprendizagem, levando em consideração os fatores relacionados com as
representações sociais que esses agentes do processo possuem.
Estudiosos de práticas de professores chegaram a princípios bastante
comuns:
Bain (2007, p.114-132), aponta sete princípios:
•
•
•
•
•
•
•
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Criar um ambiente para aprendizagem crítica natural;
Conseguir sua atenção e não a perde-la;
Começar com os alunos e não com disciplina;
Procurar compromissos;
Ajudar os alunos a aprender fora da aula;
Atrair os alunos para o raciocínio disciplinar;
Criar diversas experiências de aprendizagem.
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Orientação metodológica para apreensão de representações sociais
Abric (2001) refere-se a uma proximidade multi-metodológica, sob
vigilância epistemológica que explica não apenas os imperativos empíricos, mas
também os requisitos do quadro teórico.
Numerosos trabalhos investigativos escolhem o paradigma qualitativo,
enquanto linha teórica e epistemológica. As técnicas e instrumentos mais
utilizados têm a ver com análise documental: programas, decretos, avaliações;
igualmente fazem uso de entrevistas, pesquisas, questionários entre outros.
Ainda assim, é importante uma abordagem etnográfica que permita observar e
relacionar práticas e representações in situ, visando uma instituição de relações
inequívocas entre representações e práticas.
As representações in situ correspondem a discursos que permitem
inferências em relação às práticas sociais. Trabalha-se muito mais com os
significados do que com as práticas.
Jodelet explica que a coleta é possível, além de ser fundamental para
entender a relação entre representações e práticas, contudo, uma metodologia
generalizada e empiricamente realizável ainda não foi desenvolvida (Abric 2001,
p.74).
Esta é uma linha de pesquisa que está sendo consolidada, uma vez que
é um campo de pesquisa emergente.
Referindo-se particularmente ao processo de ensino universitário, as
representações sociais dos principais atores do processo - professores e alunos
- exteriorizarão um corpus de conhecimento cotidiano que guia e dá significado
às suas práticas, que por sua vez é elaborado em interação com práticas
pedagógicas, nas quais participam ambos os atores já referidos.
A motivação para investigar as representações sociais em que as
práticas estão incorporadas é devido este conhecimento ser primário para a
compreensão e elevação das práticas pedagógicas de ambos os atores sociais
do processo em questão, visando a prosperidade do processo.
Mora (2002 p.13) salienta que Serge Moscovici, em sua pesquisa sobre
psicanálise na sociedade francesa, usou alguns procedimentos metodológicos
que ele considera apropriados para seu objeto de estudo. Ele usou questionários
estruturados e semiestruturados aplicados a diferentes amostras da população,
bem como uma análise detalhada de conteúdo de todos os artigos relacionados
à psicanálise, que apareceu em jornais, revistas e jornais. Mora enfatiza ainda
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que Moscovici não recomenda nenhum método particular, mas propôs o uso de
técnicas que abrangem as dimensões que constituem uma representação social.
Conclusões
A subjetividade dos atores no processo ensino-aprendizagem é uma
dimensão complexa que carece de pesquisas que vão além das tendências
causais e explicativas da pesquisa. Uma investigação que faz uso da teoria das
representações sociais une o pensamento com a ação, tendo em mira o interno
e o externo. A subjetividade é sempre de natureza histórica e social.
A subjetividade de cada sujeito é apenas uma variante de processos
subjetivos maiores, que por sua vez estão sustentados por formações sociais
específicas (Carrilo 2006, p.93).
A dimensão interna dos sujeitos é a que está relacionada ao
pensamento, ao conhecimento, essencial para projetar e executar propostas
visando a transformação, o desenvolvimento e o bem-estar social.
As representações sociais são moldadas através dos processos de
comunicação e pensamento social, desempenhando um papel decisivo na
construção do senso comum. Ou seja, na forma como os sujeitos conhecem a
realidade, pensam e fixam sua vida quotidiana.
A teoria das representações sociais é apropriada para a pesquisa em
campos educacionais porque permite a construção de novos conhecimentos
sobre as expectativas, os imaginários e crenças que possuem os alunos e
professores.
Apesar de algumas limitações, a teoria das representações sociais tem
importantes repercussões no modo de tornar a subjetividade individual e social
percetível.
Serge Moscovici com a sua teoria das representações sociais contribuiu
amplamente não apenas para a psicologia, sua área de atuação, mas também
para a história e para as ciências sociais.
Como limitações, percebemos que a teoria das representações sociais
deixa uma lacuna no que diz respeito a metodologia, uma vez que é necessário
elaborar uma metodologia generalizada e empiricamente realizável. É uma linha
de pesquisa que está em um processo de fortalecimento, sendo um campo de
pesquisa emergente. Até o presente, não existe uma definição do conceito de
representação social completa, porque, o emaranhamento do fenômeno dificulta
sua explicação em um conceito.
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As representações emergem da discussão e desacordo entre grupos
que intervêm no mesmo espaço social, dependendo da experiência que as
pessoas têm do objeto da representação.
Carrasco (2015, p.100) fala sobre estudos caracterizados pela análise
das representações sociais e sua relação com a educação e indica que a
pesquisa que evidencia esse vínculo é completamente teórica e que não há
pesquisas de campo ou resultados de tais trabalhos, isto é, são elaborações
teóricas e meramente conceituais, apenas as relações estabelecidas entre as
representações sociais e o campo da educação são abordadas.
É uma teoria inacabada e em debate, aprovada, mas também declinada,
entretanto excecional e vantajosa.
Na atual conjuntura, a teoria das representações sociais é propícia para
recuperar a noção de sujeito como ator social na medida em que este é
considerado um indivíduo ativo na construção da sua realidade.
Esta teoria, a partir do contexto sociocultural em que o indivíduo está
inserido, fornece ferramentas conceptuais e metodológica para a compreensão
do pensamento social.
Existe uma relação entre o processo de ensino-aprendizagem e as
representações sociais a partir das quais serão construídos novos
conhecimentos sobre ideais, crenças e expectativas que serão expressas por
estudantes e professores universitários.
Representações sociais é um conceito que aliado ao processo ensinoaprendizagem pode ser a base onde melhores relações sociais são construídas
levando em conta a formação de pessoas com uma visão crítica da realidade
social.
Reconhecemos o valor heurístico da Teoria das Representações
Sociais para a pesquisa no campo da Educação, e nessa ótica parece-nos
oportuno avançar com uma definição do conceito de representação social, sem
descorar a contribuição dos estudiosos no assunto.
Uma representação social é um dado em movimento que requer sentido
na dinámica criativa na qual o sujeito se forma e expressa como indivíduo social,
envolvendo as condições nas quais ela é produzida, os processos de circulação
e seu estatuto epistemológico.
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Resumo
O principal objetivo deste estudo é analisar o amor na poesia de Vinicius de
Moraes. Para conduzir a discussão, optamos em apresentar o panorama
histórico do amor desde Platão até aos nossos dias. Em breves linhas,
descrevemos os principais focos do amor cortês e do amor romântico,
reservando uma secção para o mito do amor romântico e os revisionistas
modernos, como Marcuse, Fromm, Bauman, Geddens e Illouz. A parte final deste
artigo aborda o conceito e a singularidade do amor romântico na poesia de
Vinicius de Moraes.
Palavras-chave: amor romântico, amor cortês, mito, singularidades, poesia.
Abstract
The main objective of this study is to analyze love in Vinícius de Moraes poetry.
To structure the discussion, we have decided to present the history of love from
Platão to the present day. In short lines, we describe the main focuses of courtly
love and ro-mantic love, dedicating a section to the myth of romantic love and
modern revisionists such as Marcuse, Fromm, Bauman, Giddens and Illouz. In
the final part of this article we discuss the concept and uniqueness of romantic
love in Vinícius de Moraes poetry.
Keywords: romantic love, courtly love, myth, uniqueness, poetry.
Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar la poesía de amor de Vinícius de
Mo-raes. Para conducir la discusión, hemos decidido presentar la historia del
amor desde Platón hasta la actualidad. Describimos los principales focos del
amor cortés y el amor romántico, reservando un capítulo para el mito del amor
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romántico y los revisionistas modernos como Marcuse, Fromm, Bauman,
Geddens Illouz. En la parte final de este artículo, discutimos el concepto y la
singularidad del amor romántico en la poesía de Vinícius de Moraes.
Palabras clave: amor romántico, amor cortés, mito, singularidades, poesia.
Introdução
O psicólogo Natanael Branden (1998) afirmou que todos os seres
humanos querem amar e ser amados, buscando sempre um amor incondicional,
demonstrando que o amor romântico está ligado diretamente ao desejo do amor
perfeito, e que o individuo tanto pode atingir o âmago da sua realização como
pode cair no fracasso.
Pegando da afirmação de Henri Drummond que considera que o amor,
como um dom supremo, “jamais pode ser definido” (Drummond [1890] 1992,
p.112); diante desta afirmação, resta-nos compreender o amor através das suas
várias fases histórico-social, privilegiando os grandes filósofos que abordaram
sobre o tema, mas buscando a nossa própria experiência.
Por ordem metodológica, o artigo está dividido em três secções. Na
primeira, intitulada de Breve Percurso Histórico-Social sobre o Amor, apontamos
as raízes históricas, através dos grandes filósofos, como Platão, Aristóteles,
Lucrécio, Ovídeo e os pensadores relacionados com o cristianismo, destacando
as suas particularidades e implicações ao longo da história. Nesta mesma
secção, apresentamos as principais características do amor cortês e do amor
romântico. Na segunda secção, Ruturas e Continuidades no Amor, procuramos
refletir a respeito do amor romântico, dando enfase ao pensamento de Geddens,
num primeiro momento, e, num segundo momento, a visão de Fromm, Marcouse,
Illouz e Baumann sobre o amor no contexto de industrial cultural na sua
diversidade.
Breve percurso histórico-social sobre o Amor
Uma incursão sobre o Amor de Platão ao Cristianismo
O conceito do amor, tal como hoje o conhecemos, atravessa vários
séculos. Na Grécia Antiga, é sentido como força unificadora e harmonizadora,
presente tanto no amor sexual como na concórdia política e na amizade.
O Banquete de Platão fala de um convívio durante o qual alguns ilustres
atenienses procuram explicar a razão de o amor exercer tanto poder sobre nós.
No dizer de Platão, o amor atua como uma energia que nos estimula a caminhar

66

O Amor na poesia de Vinícius de Moraes

em direção a nós próprios, à nossa verdadeira natureza, sedenta do belo, do bem
e da verdade. O amor ganha contornos conforme os discursos apresentados.
Começa com o amor entre os homens, dos atos de coragem, sacrifício e outros
que o amor nos leva, até à distinção dos dois tipos de amor: o comum - que leva
os homens à luxúria - e outro divino - o amor puro que expressa o sentimento.
Alongando ainda mais, surge o amor pelas coisas, por aquilo que é belo. O amor
aparece como a forma em que o homem se comunica com a divindade.
No último discurso, Sócrates apresenta vários conceitos, utilizando para
isso o discurso da personagem Diotima, criada por ele para melhor se expressar.
Segundo ele, o amor sendo belo e bom sai dos corpos e se volta para a alma. A
originalidade do texto se dá nestas diversas conceções do amor que procura sua
origem e a tentativa explicar as diferentes formas de se amar. O amor não deve
se pender apenas ao belo corpo ou no próprio prazer, mas antes buscar o bem
comum, a não agir pelo impulso desordenado, mas em vista do bem.
Aristóteles referencia os diversos termos utilizados pelos gregos para
designar o conceito amor: amizade, amor erótico e amor divino. Para ele,
amizade descrita como philos ou philia, era considerado o mais importante; a
maior virtude da vida, a forma de fugir à infelicidade, ela é agradável e boa. Philia
também significa amor ternura, o amor expansivo que se fundamenta na dádiva,
partilha e companheirismo; também significa abnegação. Eros, o amor carnal,
sexual, fundamenta‐se no desejo pelo outro, isto é, a paixão amorosa. O amor
divino é designado como agapé. Este refere‐se ao amor dado sem contrapartida,
isto é, representa o amor incondicional pela vontade e pelo pensamento do
homem.
Lucrécio1 traça um retrato assombroso da “alienação amorosa”. Para
ele, o amor é um martírio e a única forma de se curar deste mal é renunciando
ao amor exclusivo porque este nos expõe ao sofrimento, o homem é capaz de
curar a loucura desencadeada pelo amor através da razão e seguindo a forma
«descomplicada» dos instintos sexuais dos animais e cultivar os amores plurais
e a libertinagem de todas as formas. Lucrécio é um hedonista, para quem o
prazer curará a angústia da espera pela outra metade.
Ovídeo (43 a.C-17d.C) escreveu entre 1 a.C. e 1 d.C. a Arte de Amar e,
através de sua abordagem livre, sugere que o homem e a mulher manifestem
seus desejos carnais e sentimentais, através da sedução. Para ele, “o amor é
uma espécie de guerra e não uma missão para cobardes”(1957, Livro 2, 233-4)
A obra está dividida em três partes: (1), orientações de como o homem pode
1

Geórgicas III e no Livro IV do De Rerum Natura.
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seduzir a amada; (2), após o contacto carnal, como o homem deve manter a
relação e a ternura; e, (3), conselhos à mulher para triunfar no amor. A mulher
ganha autonomia para conquistar e ser conquistada, de ter a possibilidade de
manifestar suas aspirações sexuais, situação que lhe foi negada ao longo dos
séculos.
Segundo Simon May (2013), o objetivo do amor, em Ovídeo, é mais
cultivar as alegrias da experiencia erótica; criar deleite, beleza e estilo fora da
natureza selvagem, informe e por vezes inconveniente.
Os seguintes versículos extraídos do Evangelho de João dão-nos o
conceito cristão para o amor: “Jesus disse, Com isso, todos saberão que vocês
são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” (João 13:35). O
apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: “Sabemos que já
passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama
permanece na morte”(1 João 3:14). E “Assim sabemos que amamos os filhos de
Deus: amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto
consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamentos. E os seus
mandamentos não são pesados” (1 João 5:2-3).
O amor cristão não é um sentimento, mas um estilo de vida, uma virtude
suprema. Segundo o Evangelho de Mateus, a própria essência da Lei e dos
Profetas é amar a Deus e amar aos outros. Vemos esse termo «a Lei e os
Profetas» usado em mais um lugar no Evangelho de Mateus: «Assim, em tudo,
façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam; pois esta é a Lei e os
Profetas» (Mateus 7:12).
Para o filósofo Simon May,
“O Cristianismo faz do amor um poder divino que, se
infundido por Deus no ser humano respetivo, as pessoas
comuns podem exprimi-lo. Com a ajuda desse poder e as
relações que o celebram podemos ultrapassar os terrores e
armadilhas da vida terrena e redimir o sofrimento, a dor, a
perda, a ansiedade, o mal e a morte. Por outras palavras, o
estranho sacrilégio que o Cristianismo encorajou – e que foi
escolhido com especial fervor por alguns dos seus sucessores
seculares - e que através do amor os seres humanos se podem
tornar semelhantes a Deus, mesmo que seja apenas imperfeita
e fugazmente (May 2013: 119).
Santo Agostinho escreveu que nenhum fruto é bom se não brotar da raiz
do amor (Sparrow-Simpson 1923, p.69). O amor, segundo ele, surge como o
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princípio de todas as coisas boas. O Cristianismo eleva o amor como o bem
precioso para a felicidade do homem.
Amor Cortês
O século XII legou-nos o famoso Tratado do Amor Cortês, de André
Capelão, que discorre sobre o amor à maneira dos tratadistas medievais, sendo
esta também uma importante fonte para a compreensão dos novos padrões de
sensibilidade. No amor cortês a felicidade está na aceitação da própria renúncia.
A mulher toma o lugar do divino como objeto de desejo e a sua revalorização
enriquece o vocabulário amoroso.
O amor cortês teria surgido em oposição à desordem dos costumes
medievais e estaria a alicerçado numa fidelidade baseada exclusivamente no
amor, independente do matrimónio. Amor e matrimónio são tratados como
elementos incompatíveis (Rougemont 2003, pp. 50-67). O conceito de amor
possuía dois sentidos distintos: primeiro, referia-se a caritas, ou amor ao próximo,
ao desvalido, ao doente; segundo, paixão selvagem, incontrolável, danosa.
O Amor Romântico: Modelo ocidental
A ideia do amor romântico surgiu como um valor cultural, no século XIX.
Isso graças ao individualismo cultural, que nasceu durante a Revolução Industrial
e que valorizava a felicidade individual como afirma Branden:
“Pela primeira vez na história da humanidade foi
reconhecido explicitamente que os seres humanos deveriam
ser livres para escolher seus próprios compromissos. A
liberdade intelectual e a liberdade económica surgiram e
prosperaram juntas. Os seres humanos descobriram o conceito
dos direitos individuais.” (1998, p.43).
Segundo Maria Thereza Toledo (2013), o amor romântico estava
associado a finalidades altruístas, constituindo a base de um projeto de
transformação social. O amor era indissociável de laços familiares fortes e
duradouros, e representava a construção de uma parceria de ternura e
companheirismo. Mais ainda, o amor levava em conta a preocupação com o outro
e com o bem social.
O objetivo não é esgotar o tema, mas lançar luzes para uma discussão
sobre o amor nas suas variadas vertentes, conforme a secção seguinte que
aborda os principais pensadores sobre o amor romântico no modelo ocidental.
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Ruturas e continuidades no Amor
Todos estes autores se opuseram do amor ao mercantilismo. O que se
segue é uma análise do amor na cultura de massa e como a indústria cultural
utiliza o amor como uma mercadoria.
O Amor no imaginário de Giddens
As mudanças que vêm acontecendo no amor ao longo da modernidade,
segundo Giddens (1993) resultaram em transformações radicais na intimidade e
na vida pessoal dos indivíduos. A chamada revolução sexual e a emancipação
feminina tiveram um papel fundamental. As novas formas de relacionamento que
resultaram dessas mudanças têm como base a igualdade e os princípios
democráticos e apresenta três categorias básicas para fundamentar a sua teoria.
A primeira, o amor confluente é mais real que o amor romântico, porque
não se pauta pelas identificações projetivas e fantasias de completude. Prima
pela igualdade na relação, nas trocas afetivas e no envolvimento emocional. O
amor confluente pela primeira vez introduz a ars erotica no cerne do
relacionamento conjugal e transforma a realização do prazer sexual recíproco em
um elemento-chave na manutenção ou dissolução do relacionamento. O amor
confluente não é necessariamente monogâmico nem heterossexual, como se
apresenta no amor romântico.
A segunda, a sexualidade plástica, é uma sexualidade descentralizada,
liberta das necessidades de reprodução. Tem origem na tendência à redução da
família, iniciada no final do século XVIII, e desenvolve-se mais tarde com a
difusão da contraceção moderna e das novas tecnologias reprodutivas. A
emergência da sexualidade plástica é o elemento fundamental para a
reivindicação da mulher ao prazer sexual.
A terceira, o relacionamento puro, é um relacionamento que privilegia o
compromisso, a confiança, a intimidade, a integridade e não se restringe ao
casamento heterossexual. Esse relacionamento pode ser terminado, mais ou
menos à vontade, em qualquer época e por qualquer um dos parceiros. O
compromisso é necessário para que um relacionamento tenha a probabilidade
de durar, mas não evita que qualquer um que se comprometa sem reservas corra
o risco de sofrer muito no futuro, no caso de o relacionamento vir a dissolver-se.
O que importa é a própria relação, e a sua continuidade depende do nível de
satisfação que cada parceiro pode extrair da mesma.
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O Amor na visão de Fromm, Marcouse, Illouz e Baumann
Nascido em Berlim, em 1898, numa família judia, Herbert Marcuse foi
um influente filósofo oriundo da Escola de Frankfurt. Os livros Eros e Civilização
(1955) e O Homem Unidimensional (1964), em que manteve fértil diálogo com a
psicanálise e criticou o capitalismo, foram fundamentais para os movimentos
estudantis de maio de 1968 e o movimento hippie.
Defensor do amor livre e da nudez, Marcuse, na Eros e Civilização,
sustenta que toda relação com o trabalho é castradora do orgasmo; ele propõe
que o essencial é a busca da atividade libidinal. Transformar a libido em
produção, liberar as forças que são reprimidas pelo trabalho.
O pensamento de Marcuse serviu de inspiração para o movimento
hippie, caraterizado pela negação de todas as convenções, no vestuário, no
modo de se apresentar, nas saudações, na fuga para uma sociedade
comunitária, nas “viagens” proporcionadas pelas drogas. A psicodelia é
apresentada como um estado de espírito, que pode ser alcançado pelo jejum,
como eremitas, a dieta macrobiótica ou drogas. A civilização idealizada por
Marcuse é absolutamente erotizada, em que qualquer sinal de amor espiritual
não tem lugar.
Do lado oposto ao revisionismo de Marcuse, surge Fromm. A arte de
amar, de Erich Fromm, pode ser aprendida por todos os que buscam estudá-la
com engajamento e pertinácia. O autor aponta que nas sociedades capitalistas o
universo das relações amorosas foi tomado pelos interesses utilitaristas e
mercantis, opostos à lógica do amor. Nesse sentido, para vivenciar o amor, o
autor tece as seguintes considerações:
“O povo é motivado pela sugestão da massa, seu alvo é produzir mais e consumir
mais, como finalidades em si (…) Para que o homem seja capaz de amar, deve
ele ser colocado em seu lugar supremo. A máquina econômica deve servi-lo, em
vez de servir-se dele.” (Fromm 1967, p. 98-99).
Os diferentes tipos de amor são abordados, como o amor de mãe
(passivo, incondicional); amor paterno (condicional, deve ser merecido); amor
fraterno (entre iguais); amor erótico (anseio de fusão completa, união com outra
pessoa); amor próprio (diferente do egoísmo) e o amor de Deus.
Para Erich Fromm (1967), o primeiro passo do amor sempre será a
atração à beleza das formas mais externa para o mais elevado e espiritual; o
segundo, a doação para o outro (ágape); o terceiro vem a anião (koinonia). Para
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amar, para desfrutar a alegria do amado e amor sem mentiras ou utilitarismos,
amado por um auto, é não pelo que você tem, mas por aquilo que somos.
O amor líquido, segundo Bauman (2004), é um amor criado pela
sociedade atual (modernidade líquida) para tirar-lhes a responsabilidade de
relacionamentos sérios e duradouros. Pessoas estão sendo tratadas como bens
de consumo, ou seja, caso haja defeito descarta-se - ou até mesmo troca-se por
«versões mais atualizadas».
O romantismo do amor parece estar fora de moda, o amor verdadeiro
foi banalizado, diminuído a vários tipos de experiências vividas pelas pessoas as
quais se referem a estas utilizando a palavra amor.
Segundo Bauman (2004), a modernidade líquida em que vivemos traz
consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos — um amor líquido. A
insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflituantes de
estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos.
Eva Illouz, conhecida como “a socióloga dos sentimentos”, argumenta
que o amor romântico constitui a última fonte geradora das utopias de
transformação e rutura da ordem quotidiana, necessárias à reprodução simbólica
e material do capitalismo (Illouz 1998).
Por isso tudo, crê a autora, o romantismo não é uma categoria utópica,
que articula valores alternativos ao capitalismo, sendo antes um fenômeno
ideológico, que serve e reproduz de forma ampliada e contraditória os
mecanismos e interesses do sistema capitalista.
A principal conclusão do estudo de Illouz, do nosso ponto de vista, é que
as emoções se deixam influenciar pelo sistema económico vigente.
Pode-se supor que haja razões internas e não apenas externas para os
que pretendem falar sobre o amor concluírem, perante as vicissitudes que o
modernismo nos impõe, que esse se tornou uma mera palavra, «esvaziada dos
sentidos anteriores» (Milan 1983, p. 41).
A singularidade do Amor na poesia de Vinícius de Moraes
O Amor nos três momentos da poesia de Vinícius
A produção artística de Vinícius de Moraes sofreu diversas
transformações através dos movimentos culturais e a música de protesto, mas
nada disso abalou o seu principal atributo romântico que o tornou conhecido
como «o poeta da paixão» (Castro 1990; Castello 1991).
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Nascido a 19 de outubro de 1913 e falecido a 9 de julho de 1980,
Vinícius de Moraes é referência incontornável para a história da literatura, da
música e do teatro brasileiro, apesar do défice de estudos à volta da sua lírica de
mesma forma como acontece com os grandes escritores do século passado.
A obra de Vinícius de Moraes carateriza-se em três momentos: o
primeiro, o poeta metafísico, onde o amor é expresso em constantes conflitos
entre a matéria e o espírito; o segundo, a opção pela poesia do cotidiano, onde
o amor passa a ser carnal, com uma escrita coloquial, intimista e muitas vezes
biográfica; e por fim, o poeta e músico engajado, em que parte de sua obra
assume uma conotação política e social.
Por razões de espaço, concentraremos no segundo e terceiro
momentos da sua obra.
Não obstante a sua incursão para outros temas, o amor é o cerne da
poesia de Vinícius. Eduardo Portella, falando da obra de Vinícius, tece o seguinte
comentário: “o seu entendimento dessacralizado do amor afasta-o do amor
cortês, medieval, escolástico, para aproximá-lo do amor amor, romano, dos
poetas romanos pré-cristãos. É o lirismo da posse e não da corte.” (Portella in
Moraes 1998). Numa perspetiva diferente, David Mourão Ferreira alega que
Vinícius não conseguiu se libertar do conceito de “amor cortês”, de vassalagem
amorosa que exalta a mulher em seus direitos e sua dignidade: “a mulher jamais
representa, na sua obra, o simples corpo que proporciona prazer – mesmo
quando ele julga procurar-lhe o corpo, mesmo quando supões que a busca do
prazer o move”(Mourão Ferreira in Moraes 1998). De entre estas duas visões
completamente opostas, Valéria Rangel (2017), sobre a lírica amorosa de
Vinícius, diz “se ao invés de tentar encontrar a mais acertada, o leitor fizer o
esforço de aceitá-las como complementares, poderá encontrar uma nova forma
de cantar o amor, única, própria da poética de Vinícius”.
O poeta procura a influência de variadas formas de amar para encontrar
o seu amor total, que consegue unir o vão momento e o infinito, o corpo e a alma,
o homem e a totalidade. António Candido escreveu: “cabe a Vinícius de Moraes
a criação de um léxico do amor físico que suprime qualquer diferença entre ele e
o que é julgado não físico, não é possível classificá-lo simplesmente como erótico
ou platónico (Candido in Moraes 1998). Vinícius transmite-nos uma visão singular
do amor onde o instante e o infinito se conjugam numa perfeita simbiose.
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Que o Amor seja eterno enquanto dure: Panorama poético do
romantismo de Vinícius de Moraes
O amor da poesia de Vinícius é um amor louco e arrebatador,
enamorado e esfuziante na sua odisseia de amar o seu objeto do sentimento.
Consciente do sofrimento dilacerante, Jaffé (2007), afirma que “o poeta prefere
continuar amando, pois ama a si próprio em sua sofreguidão e sofrimento.” Na
sua poesia romântica, ele usava com mestria toda a liberdade do poeta moderno
como podemos constatar no Soneto de Carnaval:
Distante o meu amor, se me afigura
O amor como um patético tormento
Pensar nele é morrer de desventura
Não pensar é matar meu pensamento.
E também:
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
[…]
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Vinícius, embora sendo modernista, o sentimento romântico destaca-se
em toda a sua plenitude, recorrendo ao verso livre, a oralidade, coloquialismos,
ironias e simplicidade extrema, como é o caso do poema Dialética. A dor da
distância da pessoa amada, o eu poético é irremediavelmente triste,
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intensificando a fluidez do amor. O seu amor pela mulher amada, o próprio amor,
a idealização romântica.
O soneto chegou ao Brasil pelas mãos dos poetas barrocos, venerado
pelos parnasianos, mas é Vinícius de Moraes, o maior sonetista brasileiro da
modernidade, como podemos testemunhar através do Soneto da Fidelidade, o
Soneto de Quarta-feira de Cinzas e o Soneto da Separação que este estilo
literário ganha força e qualidade na literatura brasileira. O amor narcísico e
arrebatador descrito no Soneto de Amor Maior demonstra todo o romantismo do
poeta e faz-nos lembrar os trovadores da idade média cortejando as damas: […]
Louco amor meu, que, quando toca, fere
E quando fere, vibra, mas prefere
Ferir a fenecer — e vive a esmo
Fiel à sua lei de cada instante
Desassombrado, doido, delirante
Numa paixão de tudo e de si mesmo.
Os sonetos são considerados a parte mais importante de sua obra. Com
toques de erotismo e competência, ele revigorou essa forma de composição,
ignorada pelos modernistas da primeira fase, produzindo, assim, alguns dos mais
belos sonetos de nossa língua.
Antonio Candido (1980), em um dos textos incluídos na nova edição de
Poemas, sonetos e baladas, diz que o poema Balada do Mangue corresponde a
um traço peculiar da obra de Vinícius. Ele constrói a expressão violenta a partir
de uma serenidade debaixo da qual podem crepitar a dor e a indignação, fazendo
recordar a teoria sobre o mito do amor defendido por Illouz, Fromm ou Bauman,
ao descrever em tons de revolta o pensamento dos filósofos acima citados,
refletindo a ideia de que a sociedade reduz a mulher a mercadoria cedida a preço
vil.
Considerações finais
Nas primeiras páginas deste estudo procura-se mostrar como o conceito
de amor modificou-se ao longo do tempo, invocando os principais filósofos da
história sobre este tema. Foi com o amor cortês que o mito do amor romântico
começou a estruturar-se como um ideal, apresentando até mesmo um código
que deveria ser seguido pelos enamorados. Logo em seguida foi feita uma breve
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citação de alguns revisionistas mais influentes e a sua tentativa de explicar o mito
do amor romântico como um fenómeno na sociedade ocidental moderna.
O que dizer de Vinícius como poeta, em relação aos filósofos
supracitados? Vinícius pode ser considerado um poeta atemporal pelo estilo e
conteúdo dos seus poemas. Os seus escritos enquadram-se perfeitamente na
fase do amor cortês e a fase do amor romântico. O tema é o amor nas suas
múltiplas manifestações: saudade, carência, desejo, paixão, espanto. Nos seus
escritos, regista-se uma nova conceção sentimental, mais concreta, mais livre de
preconceitos, mais atenta às mulheres. Nos versos musicados, o eixo temático
de sua obra se desloca para a intimidade dos afetos e para um sensualismo
erótico, contrastivo com sua educação religiosa, movimentando entre os
prazeres da carne e as angústias do pecador.
A arte de amar de Fromm também cabe na poesia de Vinícius, um amor
incondicional, humilde, declarado e franco, seja como philia—amor fraterno e
universal—, como eros—amor erótico, amor carnal, amor do amor—ou como
ágape—amor a Deus, retratado na primeira fase das lides poéticas do autor.
Para terminar, relembramos o depoimento de um dos mais consagrados
poetas brasileiros sobre Vinícius: “...Eu acredito que a poesia dele sobreviverá,
independente de modas e teorias, porque responde a apelos e necessidades de
todo ser humano. [...] Para ele, a princípio, essa finalidade consistia na
identificação do Absoluto; depois, com o Tempo e, para sempre, com o Amor,
que compreende uma vida social e individual fundada na justiça e na paz…”
(Andrade 2003).
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Resumo
Em Cabo Verde, não obstante o bullying ser um tema bastante discutido nos
meios de comunicação social, existem poucos estudos que aportem dados sobre
o mesmo. A adequabilidade da intervenção no bullying passa pela sua avaliação.
Este artigo objetiva identificar os procedimentos que têm sido utilizados para a
avaliar o bullying, dentre os quais destacam-se os questionários padronizados,
cujo uso sem que sejam validados no contexto donde se aplicam poderá trazer
problemas relativos à fiabilidade dos dados. Pretende-se ainda mostrar que uma
opção viável é a construção de questionários ad-hoc por se adaptarem melhor à
realidade do contexto de ocorrência do bullying permitindo recolher aqueles
aspetos que possam ser úteis para uma fiável avaliação da problemática.
Palavras-Chave: bullying, avaliação do bullying, instrumentos de avaliação,
questionários padronizados, questionários ad-hoc.
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Abstract
In Cape Verde, although bullying is a much discussed subject in the media, there
are few studies that provide data about it. The adequacy of intervention in bullying
involves evaluation.
This article aims to identify the procedures that have been used to evaluate
bullying, among which stand out the standardized questionnaires, whose use
without being validated in the context in which they are applied can bring problems
related to the reliability of the data. It is also intended to show that the construction
of ad-hoc questionnaires, which are better adapted to the reality of the context in
which bullying occurs, allows to collect those aspects that may be useful for a
reliable evaluation of the problem and constitute a viable option.
Keywords: bullying, bullying evaluation, evaluation tools, standardized
questionnaires, ad-hoc questionnaires.

Resumen
En Cabo Verde, a pesar de que el bullying sea un tema bastante discutido en los
medios de comunicación, existen pocos estudios que aporten datos sobre el
mismo. La adecuación de la intervención en el bullying pasa por su evaluación.
Este artículo tiene como objetivo identificar los procedimientos que se han
utilizado para evaluar el bullying, entre los cuales destacan los cuestionarios
estandarizados, cuyo uso sin una validación previa puede traer problemas
relativos a la fiabilidad de los datos. Se pretende también mostrar que una opción
viable es la construcción de cuestionarios ad-hoc por adaptarse mejor a la
realidad del contexto donde tiene lugar el bullying permitiendo recoger aquellos
aspectos que puedan ser útiles para una evaluación fiable de la problemática.
Palavras clave: bullying, evaluación del bullying, instrumentos de evaluación,
cuestionarios padronizados, cuestinarios ad-hoc.

Introdução
Na conjuntura atual, donde as desigualdades sociais tornam-se cada
vez mais evidentes, situações de conflitos, de não tolerância ao outro e de
ausência de diálogo ganham força, justificando e potencializando situações tidas
como violentas, donde os diversos espaços de socialização se configuram como
ambientes propícios para que essas ocorrências adquiram sustentabilidade e
mobilidade. Dentre as diversas formas de violência que podem ocorrer em
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ambientes permeados por relações sociais, o bullying vem ganhando destaque
nos últimos anos.
A palavra, tema ou conceito bullying, desde os finais do século XX e
inícios deste novo milénio, vem adentrando os meios educacionais e as escolas,
entrelaçando-se com outros temas como a violência e a indisciplina que
actualmente pertencem ao dia-a-dia destes espaços.
Os primeiros estudos sobre bullying surgem na Noruega nos finais da
década de 1970 com Dan Olweus, resultantes da intensificação da violência
escolar na Europa. Posteriormente, outros países preocupados com o aumento
da violência e agressividade entre os estudantes, começaram a desenvolver
estudos na área, resultando na globalização das discussões sobre o bullying.
O bullying não é um fenómeno novo, as escolas registram a violência
praticada entre os pares desde início da institucionalização do ensino. O que é
novo é a internacionalização ocidental do conceito (bullying) para entender esse
fenómeno e as suas novas e constantes manifestações.
Bullying
Embora não haja consenso na literatura sobre a sua definição, de
acordo com Olweus (1993), Cerezo (2001), Almeida, Lisboa e Caurcel (2007),
Nashiki (2013), tal violência ocorre por meio da perseguição e intimidação de um
aluno por um ou vários companheiros de escola. As situações são marcadas pela
intencionalidade de causar dano e sofrimento, pela repetibilidade das ocorrências
de violência, bem como pela assimetria de poder no controle ao outro.
O bullying é um fenómeno complexo pela pluralidade de fatores
envolvidos, pela complexidade das relações entre os vários elementos
intervenientes (o autor e a vitima, os professores, turma, escola, família,
comunidade, cultura), pelas suas consequências nos envolvidos, ao nível do
bem-estar emocional, da saúde e da aprendizagem (Green 2008).
A sistematização do mesmo tem sido feita por vários autores apontando
diversas tipologias: físico, verbal, psicológico (Cerezo 2001), Directo e Indirecto
(Olweus 1993; Chalita 2008), Cyberbullying ou bullying virtual (Garaigordobil
2011; António et al. 2012), bullying homofóbico (António et al. 2012).
Existem múltiplas razões para combater o fenómeno bullying nas
escolas, não apenas por ser prejudicial para os envolvidos (agressores, vitimas,
observadores, mas também por criar um clima de medo e insegurança que é
incompatível com os objetivos da escola, no tocante à educação para a
cidadania. Mas, o combate passa por um adequado diagnóstico e caracterização
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do problema. E neste sentido, a fim de identificar situações de bullying nas
escolas, os pesquisadores têm adotado diversas estratégias.
Avaliação do bullying
Um aspeto importante para a investigação e intervenção no bullying
concerne a sua avaliação. Segundo Cerezo (2001) a aproximação metodológica
a problemática do bullying procede de dois tipos de estudos: estudos indiretos,
através das opiniões dos professores e, estudos diretos, baseados em
aproximações empíricas sobre os estudantes que agridem outros e sobre as
consequências destas condutas sobre os sujeitos vitimas, procurando descrever
a sua personalidade, histórico académico e pessoal e, as atitudes familiares
como elementos mais significativos desta problemática.
Espelage e Dweater (2003) defendem que existem distintas modalidades de
avaliação da violência escolar ou bullying, tendo em consideração as perspetivas
dos distintos envolvidos, família, professores, alunos, etc.
Surgem aqui duas questões que consideramos fulcrais e que iremos
tentar responder. A primeira tem a ver com o porquê de se avaliar o bullying e a
segunda sobre como pode ser ou tem sido feita essa avaliação, com base em
que instrumentos.
Porquê avaliar o bullying
O objetivo da avaliação do bullying, segundo Avilés (2006), Olweus
(1998) e Ortega (1992), tem a ver com a compilação da informação acerca do
maltrato no meio em que se produz. Tal permite por um lado realizar um
diagnóstico qualitativo e quantitativo do problema e por outro lado sustentar o
desenho e avaliação do próprio processo de intervenção efetuada mediante as
mudanças que se produzem na dinâmica dos processos em que estão envolvidos
os participantes do bullying. Avilés (2006) aponta inúmeras razões para se avaliar
as dimensões do fenómeno da intimidação entre iguais, donde as relacionadas
com motivos pedagógicos e de orientação da intervenção podem ser sintetizadas
na complexidade da identificação e caracterização do bullying na e pela
comunidade educativa ena obtenção de dados que sustentem a intervenção no
problema a diferentes níveis.
Depreende-se que o porque de se avaliar o bullying prende-se com a
necessidade de recolha de informação sobre o fenómeno que sustente o
desenho do processo de intervenção no mesmo.
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Como avaliar o bullying
A literatura sobre o assunta revela que têm sido utilizados diversos tipos
de procedimentos com este propósito e, geralmente, tem predominado a
utilização da observação, dos procedimentos sociométricos, da entrevista e das
escalas, inventários e questionários.
a) Observação
Utilizada com menor frequência, apontam-se as técnicas de observação
direta dos alunos em seu cotidiano na escola. Avilés (2006) afirma que o método
de observação direta consiste em coletar deliberadamente e em primeira mão, a
informação que pode vislumbrar-se em diversas situações que se encontrem em
consonância com um aspeto específico ou um comportamento concreto, um
contexto social ou uma situação ou episodio determinado, do que denominamos
como conduta de bullying. Em função do meio em que se realizem as
observações, estas podem ser designadas de observações naturais (meio
habitual dos sujeitos) ou artificiais (pensadas e desenhadas pelo observador,
para provocar as condutas ou situações que se pretende medir ou observar).
Usualmente, os pesquisadores desenvolvem protocolos de observação e de
registro de comportamentos, com categorias previamente definidas e
operacionalizadas, como por exemplo: os sujeitos - quem são os participantes,
quantos são, que sexo pertencem; o cenário - onde os sujeitos se situam, quais
são as características desse local, etc.
Os alunos são observados e identificados como vítimas, perpetradores ou
testemunhas de bullying quando a frequência, duração e intensidade de seus
comportamentos correspondem às enunciadas em momento anterior (Arsenio,
Cooperman & Lover 2000 apud Alckmin-Carvalho et al. 2014).
O principal inconveniente desta técnica tem a ver com questões éticas.
Mesmo quando se realizem gravações nos espaços educativos com
consentimento dos pais, a questão mais controversa refere a que a observação
em direto não implica a detenção imediata do episódio de maltrato se este ocorre
(Ortega 2010), uma vez que o observador não deve interferir com o objeto de
estudo para não desvirtuar os resultados.
Além de que, como refere (Ortega 2010) são eficazes em espaços pontuais e
limitados que permitem a supervisão e observação do docente e, em geral, seu
uso deveria complementar-se com outros instrumentos de recolha de
informações tais como os de autorrelato/autoadministrados (escalas, inventários
e questionários) ou os questionários de heteronomeação que permitisse a
triangulação da informação (Ortega 2010).
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b) Métodos sociométricos
Mediante o uso dos métodos sociométricos, os iguais possibilitam uma
fonte muito importante de informação nos casos de bullying. É o grupo de iguais,
que vive diariamente estas situações, quem está em melhor posição de
objetividade bem como para informar sobre o que sucede no seu seio. As
técnicas sociométricas que habitualmente se empregam são a nomeação dos
pares, a pontuação dos pares ou a atribuição de papéis a partir de condutas
operativizadas com base num critério (Muniz 2015). Entre as principais
vantagens, permitem detetar com claridade papéis concretos e definidos (...)
(Ortega et al. 2000 apud Ortega 2010) bem como atores principais e por isso
resulta mais fiável para detetar agressor e vítima de bullying (Ortega 2010) São
também rápidos e fáceis de aplicar. Mas possuem inconvenientes, como o tipo
de comportamento que rapazes e raparigas tomam como referência para nomear
os pares (Ortega 2010), e a classe de informação que se obtém, pois limita-se à
identificação de papeis e não a outros aspetos relacionados com a natureza do
fenómeno (Ortega et al. 2000, apud Ortega 2010). Importa ressaltar, aquando do
uso destes métodos, a necessidade de informação complementar obtida por
outros métodos, tais como: frequência dos episódios, formas de maltrato, locais
donde ocorrem, etc.
c) Entrevista
As entrevistas aos alunos, professores e familiares, também podem
fornecer informação útil. Estes podem transmitir as suas perceções sobre o
bullying através deste método. Toda a informação consistirá na auto-perceção
daquele que se contempla nas situações de maltrato. Há que considerar
condições e precauções requeridas pelo método da entrevista (Muniz 2015), a
idade e a habilidade verbal dos sujeitos, o local donde se realiza, a duração da
mesma, entre outros.
A entrevista nos proporciona uma série de vantagens, entre as que cabe
destacar, a relação interpessoal, a flexibilidade, a possibilidade de observação,
a possibilidade de registar grandes quantidades de informação e de tipo muito
variado, bem como a possibilidade de avaliar a pessoas que não poderiam ser
examinadas com outro tipo de instrumentos (como os de autorrelato ou os testes)
(Albaladejos 2011).
d) Escalas, inventários e questionários
A opção, mais utilizada, refere-se à escolha de instrumentos
autoaplicáveis ou administrados pelos pesquisadores para aferir as respostas por
parte dos alunos (Seixas 2005). Nesta categoria, estão incluídas as escalas,
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inventários e questionários, com ou sem evidências de validade demonstradas
(Craig 1998; Pearce & Thompson 1998 apud Alckmin-Carvalho et al. 2014). Por
razões de economia e de tempo, são os instrumentos de uso mais frequente para
avaliar a presença de violência nos centros escolares, bem como as
características dos agentes implicados, o lugar donde ocorre e outras
informações relevantes que nos aportem informação sobre o problema (Cerezo
2001).
As escalas tipo Likert são actualmente um dos procedimentos mais
utilizados para avaliar os componentes cognitivos e comportamentais. Consistem
numa série de afirmações e crenças sobre as quais se solicita que a pessoa
expresse o seu grau de acordo ou desacordo, manifestando deste modo, suas
atitudes face a diversidade (Albaladejo 2011).
Os questionários são uma ferramenta de avaliação rápida e de fácil
analise, e têm sidos os mais utilizados (Muñiz 2015) em comparação com outras
como a observação ou a entrevista mas, para que sejam úteis devem possuir
critérios métricos de qualidade (Albaladejo 2011; Diaz-Aguado 2006). Têm a
vantagem de aportar tantas versões de um mesmo fenómeno quanto os
questionários que se apliquem (Ortega et al. 2000 apud Ortega 2010). A principal
desvantagem se encontra na veracidade que pode derivar-se dos informantes
(Ortega 2010) dada a questão da desejabilidade social.
Pela preferência que têm tido nos estudos sobre o bullying, iremos
proceder a análise de alguns destes questionários, não obstante existirem
muitos, o qual se constitui no objetivo principal deste trabalho.
Questionários Padronizados
Dos questionários mais utilizados para a avaliação do bullying,
destacamos o questionário de Dan Olweus, e os adaptados a partir deste: o
Questionário sobre intimidação e maltrato entre iguais de Ortega, Mora e Mora
Merchán (1995), o Questionário sobre intimidação e maltrato entre iguais CIMEI
de Avilés (1999), Questionário de violência escolar do Defensor do Povo: o
maltrato entre iguais na ESO (1999-2006), o Questionário Bull-S de Cerezo
(2002), o SCAN-Bullying de Almeida (2003)1, o Insebull de Avilés e Elices
(2007)2, o Questionário de acoso entre iguais – CAI de Magaz et al (2011).3

1

Consultado em Valerio de May (2012).
Consultado em Muniz (2015).
3
Consultado em Magaz et al. (2016).
2
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O Questionário de Dan Olweus foi dos primeiros desenvolvidos e serviu
de pauta para muitas investigações sobre o bullying a nível internacional. O
Bully/Victim Questionaire (BVQ; Olweus 1996). O instrumento original apareceu
em 1986 e continha 56 itens. Ao longo do tempo tem sofrido algumas revisões
(1978, 1993 e 1998) visando o seu progressivo aperfeiçoamento procurando
conseguir uma melhor definição do fenómeno e a limitação das condutas que
compõem o bullying, a partir dos resultados que as sucessivas aplicações lhe
foram sugerindo. Este instrumento, a parte de ser o mais utilizado e validado
internacionalmente, serviu de referência para a construção e desenho da maioria
dos procedimentos de avaliação do bullying que existem actualmente.
Questionários derivados e adaptados a partir do questionário inicial de
Olweus:
- Questionário sobre Intimidação e Maltrato entre Iguais de Ortega, Mora
e Mora-Merchán (1995). Este questionário é uma adaptação do questionário de
Olweus. Contempla duas formas para o secundário, uma para alunos e outra
para professores e aporta um teste sociométrico para medir o clima da classe.
Não exige a identificação de quem o completa pelo que, salvaguarda o
anonimato. Surge enquadrado no projeto SAVE (Sevilla Anti-violencia Escolar) e
no projeto ANDAVE (Andalucia Anti-violencia Escolar).4
- Questionário sobre intimidação e maltrato entre iguais CIMEI de Avilés
(1999). Trata-se de uma adaptação a partir do questionário de intimidação e
maltrato entre iguais de Ortega, Mora e Mora-Merchán (1995) e do questionário
sobre abusos entre companheiros de Fernández e Ortega (1998). Tem uma
versão para alunos do ensino secundário e uma versão para professores.
Constituído por 33 itens que se agrupam em escalas: Aspetos situacionais do
aluno, Condições do perfil das vítimas, Aspetos das situações de intimidação,
Condições do perfil dos agressores, Condições do perfil dos observadores e
Propostas e soluções. Inclui folhas de resposta para alunos e instruções para
aplicação.
- Questionário de violência escolar do Defensor do Povo: o maltrato
entre iguais na ESO (1999-2006). Tem dois questionários, um para alunos e
outros para chefes de estudos dos centros educativos. Os blocos do questionário
para estudantes recolhem os aspetos relativos a: Tipo de maltrato visto como
espectador, como agressor e como vitima; Características do agressor,
sentimentos e relações sociais do aluno; Pessoas a quem se comunica o facto e

4

Consultado em Ortega, Mora y Mora-Merchán (1995); Cerezo (2001).
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Pessoas que intervêm. A versão para professores se divide em dois blocos:
Ações que levava a cabo como chefe de estudos e as que fazia como professor.
- Questionário Bull-S teste de avaliação da agressividade entre alunos
de Cerezo (2002). Trata-se de uma revisão do questionário Bull (Cerezo 2000).
Baseia-se na técnica do sociograma e foi elaborado com uma finalidade dupla:
por um lado, conhecer a estrutura interna da turma, definida segundo os critérios
aceitação-rejeição; por outro, conhecer as possíveis relações dos indivíduos do
grupo no âmbito de uma dinâmica de agressão-vitimização, considerada a partir
de uma perspetiva também ela dupla: a dos alunos e a dos seus professores
(Cerezo 2001). O BULL-S, esta dividido em três partes e permite analisar as
características socio-afetivas do grupo – o aluno deve indicar os colegas que os
que escolheria, rejeitaria, e quem crê que o escolheria a ele ou rejeitaria, o mais
forte, agressivo, vítima de maus tratos (primeira parte) e detetar possíveis casos
de bullying entre os alunos e a gravidade dos mesmos, os sujeitos implicados e
elementos situacionais – itens de escolha múltipla com os casos de bullying mais
frequentes, os lugares de risco, o nível de gravidade dos mesmos e se se sentem
seguros na sua escola (segunda e terceira partes). Na versão para professores
estes devem nomear os alunos que são escolhidos, excluídos, fracos, fortes,
agressivos, vítimas de maus tratos, provocadores e os que se lhes tem mania.
De seguida apresentamos alguns questionários com maior grau de
atualização:
- Questionário SCAN-Bullying de Almeida (2003), revisto por Almeida e
Caurcel (2005). Esse questionário consiste em uma narrativa gráfica que aborda
sobre a representação dos alunos sobre o bullying. Elaborado a partir do
instrumento original Scripted-Cartoon Narrative of Peer Bullying (o SCANBullying 2001) que era um instrumento narrativo de suporte qualitativo
transformado posteriormente num questionário quantitativo (Caurcel e Almeida
2008). O instrumento foi criado nos idiomas espanhol e português (Portugal) e
foi validado em Braga/Portugal, Madrid/Espanha e Florença/Itália. O questionário
consta duas versões, feminina e masculina, que permitem analisar e estudar o
fenómeno considerando as diferenças em função do género do participante. O
instrumento é composto de quinze vinhetas com desenhos que contam uma
história em quadrinhos sobre situações de bullying no contexto escolar e um
questionário. Cada vinheta representa um tipo de bullying diferente, verbal, físico
e relacional, realizado por uma pessoa ou grupo de alunos (Almeida, Caurcel &
Machado 2006; Caurcel 2009 apud Valerio de May 2012). A partir dos desenhos
de situações de maltrato entre iguais, procura de explorar no aluno o que lhe
sugerem as vinhetas expostas, convidando-o a que proponha desenlaces para
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as situações e que explique e avalie a conduta dos personagens. O questionário
está composto por um total de 36 itens divididos em 10 blocos (Caurcel 2009
apud Valerio de May 2012) tenta cobrir e abordar as atitudes, perceções e
sentimentos desde a perspetiva do aluno na ótica de todas as possibilidades que
pode oferecer a situação: agressor, vítima e espectador.
Atendendo o tipo de resposta solicitada, o questionário Scan-Bullying pode
considerar-se misto, isto é, integra perguntas fechadas ou semifechadas e
abertas (de resposta aberta e dicotómicas, de diferencial semântico, de escolha
múltipla e tipo Likert (Caurcel 2009 apud Valerio de May 2012).
- Questionário Insebull de Avilés e Elices (2007). É composto por duas
formas, uma de autorrelato e outra de heterorrelato, a partir das quais de pode
desenvolvera análise dos componentes do maltrato entre iguais, integrando a
informação proporcionada pelo aluno implicado, os iguais do grupo e os adultos
que convivem com eles.
- Questionário de Acoso entre Iguais (CAI) de Magaz et al. (2011) um
instrumento centrado no bullying como vitimização (Magaz 2012). O CAI é
composto por 7 escalas: CAI-CA (condutas de acosso, escala tipo Likert, com 39
itens mais 5 para raparigas, e 5 para rapazes que compõem o CAI-CAG,
condutas de acosso de género); CAI-E (cenários com 14 itens); CAI-P
(personagens com 10 itens); CAI-A (afrontamento com 8 itens); CAI-C
(confidentes com 6 itens); CAI-EP (estres pós-traumático com 11 itens). Estas
últimas 5 escalas são de respostas dicotômicas. O questionário inclui vários tipos
de maltrato, bem como condutas de maltrato associadas ao género e avalia
outros aspetos relevantes como os cenários donde se produz o bullying, os
personagens implicados (defensores, observadores e agressores), as
estratégias de enfrentamento, os possíveis confidentes e o stress póstraumático.
Questionários ad-hoc
Além dos questionários padronizados, uma outra opção são os
instrumentos criados pelos próprios pesquisadores com base em estudos
anteriores, os questionários ad-hoc, ideia defendida por Cerezo (2001) quando
afirma que é preferível a elaboração de um instrumento próprio. Este deve
adaptar-se às características do estabelecimento de ensino e recolher aqueles
aspetos que possam ser uteis para uma avaliação real da problemática que
implique todos os membros abrangidos e que nos sirva como primeiro elemento
para a intervenção (Cerezo 2001).
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A construção de um questionário ad-hoc deve começar por selecionar e
especificar as dimensões sobre as que interessa recolher informação e
posteriormente criar os itens que irão conformar cada dimensão.
A consulta de questionários existentes é fundamental bem como a
identificação daqueles que serão as principais referências para estabelecer o
formato de ditos itens.
Não obstante, antes de proceder à criação do desenho inicial, deve-se realizar
uma reflexão, sobre o propósito que o questionário deverá abarcar, questionando
sobre que aspetos, âmbitos, áreas e/ou variáveis básicas são relevantes e
imprescindíveis para o adequado desenvolvimento da investigação, evitando
introduzir questões desnecessárias ou secundárias ao que constitui o motivo do
estudo.
Segundo Cerezo (2001) para conceber um questionário deve ter-se em
conta as seguintes questões:
- Para identificar os grupos em que existe o problema bullying
necessitamos dos dados de identificação que podem figurar no princípio do
questionário: nível de ensino, grupo, sexo, idade, etc.;
- Devemos estabelecer um período de tempo concreto, por exemplo:
“esta semana”, “desde o Natal”;
- Distinguir entre as agressões que ocorrem na escola e as que
acontecem fora dela;
- Procurar que o questionário seja simples e as instruções claras.
Considera-se igualmente importante a construção de uma lista
exaustiva, sobre os temas relevantes sobre os quais se pretende obter
informação. Os quais devem ser organizados seguindo uma ordem lógica e ainda
estabelecer a que aspeto(s) cada dimensão e cada pergunta deverão responder.
Muniz (2015) considera que os critérios mais úteis para ordenar a
sequência de perguntas, deviam alcançar as seguintes características: a)
Conseguir que o entrevistado se encontre motivado para responder a totalidade
de questões que configuram o questionário; b) Com a redação dos itens
selecionados, tentar conseguir que se sucedam de forma que cada pergunta
correlacione logicamente coma anterior; c) Buscar desenvolver uma sucessão
das perguntas no questionário, de seguimento simples, com o objetivo de evitar
o cansaço e/ou possível abandono ou falta de interesse na hora de responder.
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No que concerne a redação dos distintos itens que devem compor o
questionário (um dos aspetos essenciais correspondentes ao desenho de
qualquer novo questionário), partir da condição de que cada pergunta deve referir
um só aspeto, e que estas devem ser claras, simples e concisas. Desta forma,
evita-se desenhar perguntas que possam aparecer duplicadas, ou não sejam
suficientemente excludentes entre si. Devendo-se buscar utilizar um vocabulário
adequado para o nível educativo e grau de conhecimento e/ou formação do
publico alvo; as perguntas não podem ser tendenciosas, nem gerar desconforto
e ainda, procurar que as perguntas e respostas tenham um grau suficiente de
estruturação e formalização.
Muitos dos questionários consultados usam a escala tipo Likert, a qual
assume um nível de medida ordinal na que os sujeitos possam ser ordenados
segundo sua posição favorável ou não face à atitude em questão.
Apos a construção há que cuidar as questões da validade do mesmo, o
qual pode ser conseguido através do juízo de experts (Muniz 2015).
Um questionário é válido quando mede precisamente o que pretende
medir. Portanto, um instrumento tem validade, se se comprovou que serve para
algum fim prático. Desde tal consideração, a validade de conteúdo se alcança
quando os itens que compõem o questionário sejam suficientes e
representativos, na adequada proporção, para medir os diferentes núcleos
temáticos que se pretendem. Esta evidência de validade se consegue através do
juízo de experts na matéria, tratando de conseguir o seu acordo mediante as
mudanças necessárias nos itens em que suas apreciações diferem (Pérez e
Ramos 1989).
Análise
Os questionários padronizados acima apresentados surgem em vários
estudos e a maioria foi passando por diversas atualizações ao longo do tempo,
visando o seu aperfeiçoamento e que alguns foram validados em outros países.
Alguns deles são muito extensos, como por exemplo o CAI de Magaz et
al (2016), outros não permitem avaliar a questão do género relativamente aos
comportamentos de bullying como o Bull-S de Cerezo (2001) ou ainda o
ciberbullying, que é um tema mais atual.
No contexto nacional, são poucos os estudos sobre o bullying que
aportem dados estatísticos sobre a real situação do país no tocante a esta
temática. Num estudo recente Borges (2014) utilizou uma versão traduzida do
Questionário do Defensor del Pueblo - Unicef 2007, o qual submeteu a avaliação
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de experts antes da aplicação. É considerado um questionário muito extenso,
muito completo, mas que não informa acerca das suas garantias psicométricas
(Alvarez et al. 2011, apud Albaladejo 2011). Ressalte-se que utilizar versões
traduzidas e adaptadas de escalas e questionários padronizados em outros
países, sem estudos com evidências de validade desses instrumentos para a
realidade donde são aplicados pode condicionar os resultados que se obtém e a
própria análise dos mesmos. De acordo com Stelko-Pereira et al. (2010), utilizar
versões adaptadas de instrumentos internacionais sem estudos para avaliar
indicadores de validade para o rastreamento de bullying apresenta uma série de
problemas.
Como segunda medida utilizada são os instrumentos criados pelos
próprios pesquisadores com base em estudos anteriores, os questionários adhoc. Destarte, os questionários ad-hoc surgem como uma opção viável, para um
estudo da problemática em Cabo verde, podendo ser adaptados às
características do contexto donde serão aplicados e focar os aspetos do bullying
que se pretende medir, para uma real/fiável avaliação da problemática. Esta será
a opção relativa ao estudo que pretendemos empreender.
Conclusão
Nos últimos anos, tem-se falado muito sobre o bullying nas escolas e,
principalmente, na média, em função da repercussão de inúmeros casos que têm
acontecido no contexto nacional e internacional e, pelas consequências
arrasadoras no desenvolvimento das crianças, na construção da autonomia e na
autoestima dos jovens torna-se fundamental a adoção de estratégias que
mitiguem esta problemática.
A eficácia da intervenção depende em muito do diagnóstico que se faz
da problemática, daí a importância da adequação dos instrumentos de avaliação.
Os procedimentos adotados são vários, desde a observação, aos sociométricos,
à entrevista e aos questionários.
Da revisão de literatura efetuada constatou-se que na maioria dos
estudos os autores optaram pelo uso de questionários adaptados, donde a
adaptação mais significativa é o BVQ de Olweus. A maioria dos questionários
sobre bullying tiveram como referência o questionário de Olweus. Estes são
questionários padronizados e têm sido a primeira opção como instrumento de
avaliação do bullying, não obstante muitas vezes serem utilizados sem que sejam
validados nos países donde são aplicados, o que levanta alguns problemas no
tocante a fiabilidade dos dados recolhidos.
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Como segunda opção surgem os questionários ad-hoc, criados pelos
investigadores com base em estudos anteriores. Estes podem ser validados pelo
juízo de experts e serão a opção no estudo que prendemos empreender.
O uso de questionários para o rastreamento de bullying possibilita a
avaliação de pessoas em pouco tempo, sobretudo nos casos em que as
aplicações podem ser realizadas em grupo, permitindo estudos com grandes
amostras e tratamento estatístico dos dados. Além disso, trata-se de uma
estratégia de fácil aplicação e baixo custo (Seixas 2005).
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Resumo
Entre as décadas de 50 e 70 muitos dos países da África ao Sul do Sahara
ascenderam à independência, a maioria através de processos de negociação
com a potência colonial e outros, através de movimentos de luta armada de
libertação nacional. Após a independência muitos desses países viram instituídos
nos seus territórios regimes de partido único justificado como forma de, por um
lado, garantir tão rapidamente quanto possível a formação de uma nação a partir
de, em muitos casos, várias frações étnicas, e por outro, pôr em marcha um
processo de reconstrução nacional. Essa situação da grande maioria desses
países da África ao Sul do Sahara não se encaixa, no seu todo, na realidade de
Cabo Verde após a sua independência. Verdadeiramente, no caso de Cabo
Verde, o sentimento de pertença unia os seus habitantes à volta de uma nação
que sobreviveu e fortificou-se durante o longo período de colonização. Aqui, mais
importante e inadiável, uma vez que a nação já existia, era encontrar uma fórmula
organizacional que pudesse provar internamente e sobretudo, às organizações
internacionais, a viabilidade do país como Estado soberano. Essa foi, pois, a
tarefa prioritária do partido único após a independência de Cabo Verde, ao
contrário dos restantes regimes de partido único instalados nos países ao Sul do
Sahara.
Este artigo discute as condições em que foi instaurado o regime de partido único
em Cabo Verde, partindo da perspetiva da sua singularidade no contexto dos
demais na África ao Sul do Sahara.

Palavras-chave: Cabo Verde, regime político, partido, partido único.
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Abstract
Between the 1950s and the 1980s many of the South Saharan countries got their
independence, most of them through negotiation processes with the colonial
power and others through movements of armed struggle for their national
liberation. After their independence, many of these countries had a single party
regime justified, on one hand, as a way to guaranty, in many cases as swiftly as
possible, the formation of a nation which would include various ethnic fraction
and, on the other hand, to set up a national reconstruction process. The situation
which happened in the great majority of the South Saharan countries does not fit
at all the reality of Cape Verde after its independence. In the case of Cape Verde,
the sense of belonging had united the population around a nation that survived
and strengthened along the hard colonial period. In Cape Verde, the most
important issue and which was, above all, impossible to postpone, was to find an
organizational formula that could prove the viability of Cape Verde as a sovereign
state internally and before the international communities and institutions. That
was the priority task of the single party regime after the independence, contrary
to other single party regimes existing in the other South Saharan countries.
This article discusses the conditions under which the single party regime was set
up in Cape Verde, from the viewpoint of its singularity in relation to other similar
regimes in South Saharan Africa.

Keywords: Cape Verde, political regime, party, single party.

Introdução
Após 12 anos de luta de libertação desencadeada pelo Partido Africano
da Independência da Guiné e Cabo Verde – PAIGC, contra o colonizador
Portugal, Cabo Verde torna-se independente a 5 de julho de 1975. A luta de
libertação nacional teve lugar em território guineense graças a um processo
idealizado por Amílcar Cabral1 , de associar Cabo Verde à luta que se
desenvolveu na Guiné-Bissau que tinha como objetivo as independências da
Guiné e de Cabo Verde. Por esta razão a luta travada na Guiné contra Portugal,
teve como protagonistas Guineenses e Cabo-Verdianos.

1

Amílcar Lopes Cabral, nascido em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, Guiné-Bissau e
assassinado em 20 de janeiro de 1974 na Guiné Conacri. Fez a sua formação académica
secundária em Cabo Verde, na Praia e em São Vicente e formação superior no Instituto
Superior de Agronomia de Lisboa. É o principal fundador do PAIGC e o ideólogo das
independências da Guiné e Cabo Verde.
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Assim, fruto de um complicado processo negocial, Cabo Verde assina
com Portugal, a 19 de dezembro de 1974, um acordo para a independência e
autodeterminação, que consagrava eleições pluralistas para a formação de uma
Assembleia Legislativa, a 30 de junho de 1975. O PAICG foi a única força política
que se apresentou a essas eleições tendo, em consequência, preenchido a
totalidade dos 56 mandatos na referida Assembleia.
A independência de Cabo Verde foi proclamada a 5 de julho de 1975 na
cidade da Praia. A Assembleia Legislativa aprova um documento, tido como
transitório, intitulado Lei da Organização Política do Estado – LOPE, que daria
mais tarde lugar à primeira Constituição da República de Cabo Verde, em 1980.
O artigo primeiro da LOPE determina 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 (P. A. I. G. C.), que é a força política dirigente na nossa Sociedade.”2
Com a aprovação da LOPE o PAIGC assume como força de dominação
da sociedade cabo-verdiana, dos órgãos de poder do Estado. Estes são
subalternizados pelas posições e decisões dos órgãos do partido. Os outros
movimentos que, entretanto, tinham surgido na arena política e social de Cabo
Verde são ignorados na formação e estruturação do poder político em Cabo
Verde.
A Instalação do Regime de Partido Único em Cabo Verde fica
juridicamente consolidada com a primeira Constituição no sentido pleno,
aprovada na Assembleia Nacional Popular em setembro de 1980. Essa
Constituição determina que Cabo Verde é um Estado soberano, democrático,
laico, unitário, anticolonialista, anti-imperialista e de partido único. O artigo 4º
clarifica que “Na República de Cabo Verde, o Partido Africano da Independência
da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) é a força política dirigente da sociedade e do
Estado.”3
Estava assim instalado e consolidado o regime de partido único em
Cabo Verde, caminho aliás seguido por muitos países africanos saídos de luta
de libertação.
Este artigo pretende discutir o processo de instauração do partido único
em Cabo Verde a partir da perspetiva de Onésimo Silveira que o considera

2
3

Documento distribuído pela Assembleia Nacional Popular, p.1.
Constituição da República de Cabo Verde de 13 de outubro de 1980.
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singular no contexto dos regimes de partido único instalados nos países da África
ao sul do Sahara.4
Origem dos partidos políticos
Séculos após séculos cientistas políticos, investigadores de carreira,
estudantes e outros continuam a esforçar-se para estudar e elevar a
compreensão e a explicação sobre, provavelmente uma das instituições mais
amadas e, ao mesmo tempo, mais criticadas e até odiadas, nas diferentes
gerações que têm atravessado a história recente da humanidade. O estudo dos
Partidos Políticos continua hoje tão atual como quando autores clássicos como,
Robert Michels (1911); Maurice Duverger (1951); Max Weber (1959) Raymond
Aron e Giovani Sartori (1976 e 1982) e Ostrogorski (1993), teorizaram sobre os
partidos políticos.
A palavra “partido”, etimologicamente vem do latim partire que significa
partir, dividir em partes. Este termo é conhecido desde a Grécia antiga embora
não seja conhecida qualquer conotação com a política nessa altura. Só muito
mais tarde, em meados do século XIX é que a palavra assume o sentido que se
lhe conhece hoje, com o surgimento dos partidos políticos modernos na Europa
Ocidental e nos Estados Unidos da América.
No entanto, deve-se esclarecer que os primeiros partidos políticos
surgem nos meados do século XVIII dentro dos Parlamentos e por isso
conhecidos como partidos parlamentares. Esses partidos tinham a função de
defender os interesses de uma classe restrita (a classe burguesa) representada
no Parlamento.5 Só em 1848, na França, com a universalização do direito do
voto, é que os partidos saem de dentro dos Parlamentos à conquista do voto
popular, reconhecimento e apoio sociais e fontes de financiamento para as
campanhas eleitorais.
Atualmente, os partidos são considerados pilares fundamentais dos
regimes democráticos pois a eles é atribuído um conjunto de funções
consideradas vitais para o funcionamento dos regimes políticos democráticos:
desde logo são os partidos que estabelecem a intermediação entre a sociedade
e o Estado; a disputa das eleições para os órgãos de soberania do Estado
também passa pelos partidos políticos; em muitas democracias os partidos
também funcionam como escola de formação das elites que mais tarde ocuparão
os lugares de destaque nos governos e na própria máquina do Estado.

4

Sobre esta matéria recomenda-se a leitura de Onésimo Silveira nas obras, África ao Sul
do Sahara. Sistemas de partido e ideologias de Socialismo e A democracia em Cabo Verde.
5
São partidos de agregação de interesses que procuravam agrupar pessoas com
capacidade de influenciação e sem grande carga ideológica. Mais tarde Maurice Duverger
classificava este tipo de organização como sendo Partido dos Notáveis.

98

O Partido Único em Cabo Verde. Sua singularidade no contexto dos regimes de partido
único na África ao Sul do Sahara

Para Pasquino os partidos e os sistemas de partidos são elementos
centrais da ciência política e são quase sempre os principais protagonistas dos
sistemas políticos. “Es imposible imaginar un análisis de cualquier sistema
político que no deje un gran espacio a los partidos y a las modalidades con las
que buscan y obtienen votos, entran en competencia y en colaboración en el
ámbito de los sistemas partidistas y gobiernan los correspondientes sistemas
políticos. Es más, como se repite a menudo, la democracia moderna es
impensable si no se refiere a los partidos políticos.” (Pasquino 2014, p.165).
Não obstante a importância reconhecida aos partidos no xadrez dos
regimes políticos não é menos verdade que a eles é dirigida uma série de críticas
quanto ao seu funcionamento e ao seu papel de intermediário entre governados
e governantes.
Partidos políticos na África Negra
Os partidos políticos na África Negra começam a surgir na segunda
metade do século XIX, após a Segunda Guerra Mundial. A sua origem não destoa
de todo com a origem dos partidos na Europa. Eles surgem dentro dos
Parlamentos saindo paulatinamente para fora como nos explica Lavroff: “… A
criação de partidos políticos na África Negra está em ligação com a introdução
do sufrágio na vida política dos territórios; tornavam-se necessários, a partir do
momento em que os Africanos alcançavam o direito de voto. (…) A origem
eleitoral dos partidos políticos da África Negra é um elemento importante para a
sua compreensão.” (Lavroff 1975, p.12).
Dmitri Lavroff defende a ideia que os partidos políticos na África Negra
desempenharam um papel preponderante na vida política dos seus países mais
importante que em outra qualquer parte do mundo. Para ele esses partidos
funcionaram em primeiro lugar como movimentos de emancipação que lutaram
pela independência dos seus respetivos países.
Os partidos políticos na África ao Sul do Sahara recém-criados acabam
por revelar influências notáveis dos partidos Europeus com os quais, aliás,
tinham relações dentro das instituições da metrópole, segundo Lavroff. Maurice
Duverger revela uma dupla classificação dos partidos políticos Europeus:
partidos de quadros e partidos de Massa. Nos primeiros encontrar-se-iam os
partidos mais conservadores e nos segundos encaixar-se-iam os partidos
socialistas.
Ora, para Lavroff (1975) é normal que os partidos políticos Africanos em
fase de moldagem e imbuídos de um espirito e ambição nacionalistas se
deixassem influenciar pelo modelo socialista e comunista. Neste sentido, o autor
encontra dois motivos para que os novos partidos Africanos adotassem uma
organização interna do tipo “partido de massa” de tipo Europeu: por um lado, a
vontade de copiar o modelo dos seus aliados e inspiradores Europeus e, em por
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outro, a vontade de ter no partido um número tanto maior quanto possível de
cidadãos/militantes com fim único de ter controle sobre o futuro Estado.
Os partidos políticos da África negra, regra geral, adotam uma estrutura
interna que vai ao encontro do defendido pelo autor, ou seja, bastante parecido
com a estrutura dos “partidos de massa”. Cada órgão é eleito ou designado pela
estrutura que lhe é imediatamente superior. O expoente máximo da hierarquia
desses partidos é o Congresso que se reúne de acordo com uma periodicidade,
normalmente, não inferior a três anos. De uma forma geral os órgãos nacionais
dos partidos, salvaguardando designações diferentes, são: o Congresso, o
Conselho Nacional, a Comissão Politica e um Secretariado Geral.
No caso de Cabo Verde, os Estatutos do PAICV6 definem que “O órgão
supremo do PAICV é o Congresso. As suas decisões são válidas e obrigatórias
para todo o partido, e não podem ser modificadas, substituídas ou anuladas a
não ser pelo próprio Congresso.”7 De acordo com esses mesmos Estatutos o
Congresso reúne de cinco em cinco anos, de entre várias competências, para
“traçar a linha política do partido e definir a via para resolução das questões
fundamentais da reconstrução nacional.”8
De acordo com o princípio de centralismo democrático que
caracterizava a vida interna da maioria desse tipo de partido, inspirado nos
“partidos de massa” típicos europeus, o Congresso do PAICV elegia o Conselho
Nacional onde eram eleitos o Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto. O
Conselho Nacional, por sua vez, elegia os restantes membros que compunham
a Comissão Política e o Secretariado do Conselho Nacional do partido,
conjuntamente com o Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto.
No terreno, hierarquicamente abaixo das estruturas nacionais,
encontrava-se o “Sector” orientado por um Comité do Sector, eleito por um
período de dois anos e que tinha como uma das principais missões assegurar “o
cumprimento das diretivas dos organismos superiores do partido…” 9 Competia
ainda ao comité do sector orientar e controlar o trabalho das “Secções” que eram
os organismos de base do partido, nos locais de trabalho e de residência.
Da construção do Estado pós-colonial ao regime de partido único em África
A maioria dos Partidos na África ao sul do Sahara foram, como já foi
dito, movimentos que lutaram para a independência nacional dos seus territórios.
Conquistada a independência de jure era preciso, tão rapidamente quanto
possível, conseguir a independência de facto. Passada a euforia dessa tão
6

Aprovados no 2º Congresso do Partido, decorrido entre 21 a 27 de junho de 1983.
Programa e Estatutos do PAICV, p. 48.
8
Ibidem.
9
Ibidem, p.47.
7
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desejada libertação, os líderes dos partidos da independência depararam com
uma realidade que, se já não conheciam, sabia da sua existência. Essa realidade
advinha da necessidade de construir uma nação coesa capaz de assimilar os
ideais da independência e lançar-se na tarefa de reconstrução nacional.
Para Silveira (2004) a seguir a independência, cedo os líderes dos
novos Estados foram-se apercebendo que para uma independência verdadeira
e duradoura era preciso resolver problemas referentes à integração e à
modernização. A necessidade da integração era explicada pela composição
social e étnica dos novos Estados alicerçados numa heterogeneidade de grupos
étnicos e tribais, em alguns casos sem língua, cultura ou tradição comuns.
Independentemente disso, essa integração “tornou-se numa tarefa de
substituição ou de transcendência de lealdades étnicas e tribais baseadas em
diferenciações de status tradicionais ou hierárquicos para uma nova lealdade
baseada no princípio de partilha de Nação.” (Silveira 2004, Introdução).
Esta perspetiva de Silveira está muito próxima da proposta de Max
Weber de uma transição de uma ordem dominada pelo tradicional onde existe
uma relação de dominação do senhor sobre o súbdito, para uma dominação do
tipo legal-racional, fundada a partir de um estatuto onde a forma mais pura seria
a burocracia.
Elaigwu (2010) citando Almond e Pawell adverte que é frequente as
teorias da edificação da nação sublinharem o processo pelo qual é produzida,
junto aos indivíduos que pertencem a pequenas etnias, a pequenas comunidades
ou lugarejos menores, uma transferência do sentimento de pertença ou fidelidade
em proveito do mais amplo sistema político central.
Para o autor “o processo de edificação da nação não implica
necessariamente na transferência do ‘sentimento de pertença e de fidelidade’, o
qual ao afastar-se do estreito ou provinciano quadro dos grupos étnicos, ligar-seia desde logo a uma entidade política mais ampla. (…) O processo não implica
uma transferência, mas, na ampliação do horizonte até o qual os grupos
restringidos reconhecem a sua própria identidade, a ponto de englobar entidades
mais vastas, como o Estado.” (Elaigwu 2010, p.524).
Ele evoca ainda duas dimensões de identidade quando fala do processo
de formação da nação: 1) uma vertical, que explica a construção do Estado pela
progressiva aceitação, pelos membros da entidade organizada pré-existente, da
legitimidade de um governo central e da identificação com este governo central,
devidamente qualificado como símbolo da nação. Não há somente um Estado,
mas igualmente existem indivíduos a aceitarem a sua autoridade (e não
simplesmente a sua potência coercitiva) e a virem em seu governo a
representação simbólica da sua comunidade política; 2) uma segunda dimensão
designada de horizontal e que implica que cada um aceite a igualdade dos outros
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membros do corpo cívico, como membros de uma nação juridicamente
constituída. Esta aceitação é sustentada pelo sentimento de pertença a somente
uma e única comunidade política. A edificação da nação implica o sentimento
segundo o qual todos os membros da entidade organizada estão habilitados a
tomar parte, para o melhor tanto quanto para o pior, no processo do
desenvolvimento político (Elaigwu 2010).
Silveira (2004) persegue o princípio de que para que os novos Estados
juntassem todos esses elementos díspares e alcançassem a integração nacional
almejada eram precisas duas condições:1) a capacidade dos seus líderes em
manter a integridade territorial dos seus países e, 2) uma certa habilidade destes
em criar uma nova lealdade política à nação em detrimento dos interesses dos
diferentes pequenos grupos.
Por outro lado, o autor defende que a discussão sobre a integração
nacional na África ao Sul do Sahara não pode dissociar-se dos valores
económicos e culturais que conferem um caráter social de diferenciação de
grupos étnicos e tribais. Por isso, as aspirações culturais e económicas dos
grupos étnicos e tribais representam objetivos no âmbito das formas tradicionais
e descentralizadas de administração. A redução, neutralização ou eliminação dos
valores étnicos e tribais que subjazem a esses conflitos, impõem soluções que
tomam diferentes formas, dependendo dos conceitos políticos e históricos de
nação e do papel atribuído aos grupos étnicos e tribais no processo de integração
nacional.
Também os Estados pós-coloniais tinham a tarefa da modernização.
Esta tarefa mais do que um conjunto de realizações económicas, políticas e/ou
sociais programados, tinha uma componente psicológica bastante forte tal era a
forma como que os líderes olhavam pela sua realização e cumprimento. “A
modernização na África ao Sul do Sahara tem as suas raízes no Estado colonial.
Os passos iniciais para a política de modernização foram impostos aos novos
Estados independentes através do estabelecimento de jurisdições e, mais tarde,
de Constituições políticas moldadas à imagem das metrópoles coloniais. Após a
independência a modernização económica tornou-se um imperativo dos novos
Estados-Nações, que se comprometeram com programas de criação de
riquezas. Este objetivo conduziu-os à adoção de uma filosofia de
desenvolvimento económico cuja aplicação tem por objetivo criar as vantagens
de uma sociedade desenvolvida.” (Silveira 2014, pp. 92-93).
Os vários desafios que se colocaram aos líderes dos novos Estados
independentes, nomeadamente o de construir a nação e dotar o Estado de
instituições próprias, fortes e capazes de promover o desenvolvimento o mais
rápido quanto possível fez com que, independentemente das suas doutrinas, a
maioria dos países da África ao Sul do Sahara adotassem o sistema de partido
único.
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Para Elaigwu desde a independência, os dirigentes dos novos Estados
Africanos tiveram de enfrentar as principais exigências da nação e do Estado, ou
seja, os desafios do desenvolvimento político. Acima de tudo era preciso
“centralizar a autoridade política, ao que denominamos frequentemente
‘processo de construção do Estado’; instaurar a unidade entre os grupos
heterogêneos habitantes no país, tarefa comumente chamada ‘processo de
edificação da nação’; ampliar as perspetivas para a participação política; e
distribuir os recursos menos abundantes.” (Elaigwu 2010, p. 533).
Assim, vários países enveredaram para um regime de partido único ou
preponderante, tal como o “Quênia, com a KANU, Gana, com o CPP, Alto-Volta
(atual Burkina Faso), com a União Democrática Voltaica, Mali, com a União
Sudanesa, a Costa do Marfim, a partir de 1957, com o Partido Democrático da
Costa do Marfim (PDCI), e Maláui, a partir de 1966, com o Malawi Congress
Party. No Senegal, a União Progressista Senegalesa (UPS) apresenta-se como
partido preponderante no seio do Estado. Em Camarões, a União Nacional
Camaronesa tornou se, em 1966, o único partido do país.” (Elaigwu 2010, p. 542)
Na Guiné Conacri inspirada por Marx, o objetivo do partido único, o PDG
é alcançar “a dignidade para o Guineense; na Costa do Marfim, que pratica um
liberalismo modificado, o objetivo do partido único, o PDCI, é assegurar “a
felicidade do povo da Costa do Marfim”, defende Silveira. Ele acrescenta ainda
que “o partido único é o instrumento de integração, não só porque o é, por
definição, mas também por ter como objetivo ser o partido de todo o povo”.
Segundo o autor “o partido único está profundamente enraizado no passado,
especificamente na luta anticolonial antes da independência. Nessa altura, a
existência de um inimigo comum fez emergir uma frente comum; este inimigo
comum (colonialismo) foi então vencido mas o propósito de uma frente comum
conduziu a uma rejeição dos sistemas multipartidários com o objetivo de
enfrentar um outro inimigo comum, isto é, o imperialismo ou neocolonialismo.”
(Silveira 2004, pp. 61-62).
Na perspetiva de Elaigwu a política de consolidação do Estado herdado
produziu frequentemente a supressão dos partidos de oposição, por vezes
mediante atos legislativos, mas, igualmente e em algumas ocasiões, através de
diversos procedimentos extremos de eliminação política.
De acordo com Silveira (2004) a complexidade das tarefas de integração
e modernização eram tantas que serviram de argumento suficiente para uma
monopolização do poder político e um desencorajamento ou supressão da
oposição política. Ele acrescenta que os partidos governamentais acusavam a
oposição de querer perpetuar as instituições coloniais o que constituía uma
ameaça à integração nacional. Nesta perspetiva, para esses líderes partidários
o caminho mais seguro para a reconstrução e unidade nacional era a existência
de um partido único forte e integrador.
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Em suma, as estruturas políticas herdadas dos regimes coloniais
apresentam na África uma relativa continuidade. Raríssimas foram as tentativas
com o objetivo de modificar fundamentalmente as instituições, com vista a
edificar uma nação. Mas, as instituições parlamentares, à moda ocidental,
pereceram paulatinamente com a alteração no funcionamento dos partidos
políticos e do sistema eleitoral. Executivos autoritários constituíram-se para
solucionar, de forma paliativa, os problemas de sucessão política.
Silveira (2004) identifica três categorias de argumentos invocados pelos
líderes africanos para justificar o regime de partido único: a) necessidade de
reconstrução nacional; b) garantia de desenvolvimento económico; c)
compatibilidade com a construção africana do socialismo. De acordo com o autor,
para atingir esses objetivos, a maioria dos partidos adotou um regime de
centralismo democrático.
A instauração do partido único em Cabo Verde: singularidade ou
semelhança?
A maioria dos novos Estados Africanos, antigas colónias, não obstante
os seus princípios e doutrinas, acabaram por adotar nos seus territórios o sistema
de partido único. Essencialmente esses Estados apresentavam uma
necessidade comum: por um lado procurar o mais rapidamente possível a
integração nacional, uma vez que muitos eram constituídos por frações étnicas
e sociais complexas e contraditórias, por outro, promover a modernização social,
política e económica.
O cenário traçado para os países recém-descolonizados da África ao
Sul do Sahara parece não assentar na realidade cabo-verdiana. Em Cabo Verde
a nação antecede ao Estado. Quando o país se tornou independente a nação já
existia pelo que não havia qualquer necessidade de integração nacional.
Em Cabo Verde, tendo em conta a situação de pobreza e ausência de
recursos em que o país se encontrava, mais do que colocar em andamento um
processo de integração e de modernização, os novos dirigentes políticos do país
precisavam convencer a comunidade internacional, através da montagem de
uma organização institucional com um mínimo de credibilidade, que se justificava
a existência de Cabo Verde como um país soberano. Isto porque havia uma
desconfiança muito grande por parte dos organismos internacionais se o país
seria capaz de aguentar soberano, dadas as enormes fragilidades que se
apresentavam.
Escrevendo sobre o ato da declaração de independência realizado na
cidade da Praia no dia 5 de julho de 1975, o autor José Vicente Lopes dá conta
do ambiente de um misto de euforia, mas também de apreensão por parte das
pessoas, tendo em conta as fragilidades do país já referidas. “Aos olhos de
muitos observadores, inclusive cabo-verdianos, a independência era uma
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aventura temerária, para não dizer um acto tresloucado. Pensando no dia
seguinte, Pedro Pires, que já tinha sido escolhido pelos seus pares para chefiar
o governo, experimentava uma sensação de grande vazio à sua volta. ‘Sentiame como um coxo a quem tivesse tirado a muleta e que agora teria de caminhar
sozinho, com os seus próprios meios.’” (Lopes 2002, p.22).
Aristides Pereira10 admite que quando assumiram a governação do país,
a situação social do país era muito preocupante. “Logo após a independência
havia situação dos cofres vazios. Portugal deixou-nos praticamente com uma
mão à frente e outra atrás…” (Lopes 2012, p.230)
Parece haver poucas similitudes entre o partido único Cabo-verdiano e
o partido único dos países da África ao Sul do Sahara, pois os desafios do Estado
pós-colonial parecem diferentes.
Na perspetiva de Silveira “o caso do partido único Cabo-Verdiano (…)
está em situação histórica diametralmente oposta aos casos do partido único no
continente. Naquele, a missão histórica é (…) a de erguer um Estado a partir de
uma nação multissecular, onde os valores de civilização ocidental são
substancialmente compartilhados por uma população crioula dispersa em várias
ilhas; no caso do partido único do continente, a missão histórica é,
prioritariamente, a de construir uma nação a partir de etnias com valores culturais
específicos, onde as rivalidades regionais subsistem, em muitas instâncias, com
feridas abertas na memória coletiva.” (Silveira 2015, p.11).
Convém sublinhar a relativa especificidade de Cabo Verde em relação
aos demais países Africanos, mesmo os de colonização Portuguesa.
Efetivamente, a formação social da população Cabo-Verdiana não se caracteriza
por um mosaico de grupos étnicos, com uma cultura diferenciada e inclusive com
estruturas políticas diversas das do Estado moderno. (Furtado 1997).
Na verdade, é reconhecido por todos que, Cabo Verde, mesmo durante
a situação colonial, estaria perante uma nação entendida esta como “um grupo
humano caracterizado pela consciência da sua unidade e vontade de viver em
comum. Trata-se do tipo de sociedade política que se identifica como Estado.”
(Serrano, citado por Furtado 1997)
Silveira só consegue encontrar semelhanças entre o partido único em
Cabo Verde e o das nações da África ao Sul do Sahara naquilo a que ele apelida
de “derrapagens” e “malformações”.11 Ademais, para este autor o surgimento do

10

Secretário-Geral do PAIGC a partir da morte de Amílcar Cabral e primeiro Presidente
da República de Cabo Verde.
11
Expressões do Autor.
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partido único em Cabo Verde é resposta “imediata e inadiável” 12 à queda do
regime marcelista em Portugal.
Fundado em 1956 por Amílcar Cabral e outros Cabo-Verdianos e
Guineenses, o PAIGC apresenta-se como o único grupo organizado que lutou
para a independência de Guiné e Cabo Verde. Fruto de vitórias no terreno militar
e de alteração no regime político em Portugal, os Portugueses prontificaram-se
a reconhecer a independência da Guiné-Bissau, reconhecimento esse que não
passava de forma alguma pela aceitação da independência de Cabo Verde.
O processo negocial foi longo e muito complicado. Na verdade, a
metrópole não queria abrir mão de Cabo Verde. Desde logo devido à posição
geográfica de Cabo Verde no contexto da guerra fria, mas também porque,
segundo Pereira (2002), invocava-se que em Cabo Verde não tinha havido uma
luta armada, que o território dificilmente poderia sobreviver devido à excessiva
dependência em relação à metrópole e, acima de tudo, porque os Portugueses
defendiam que “Cabo Verde não é África”. No entanto, as posições foram
evoluindo até Portugal aceitar o princípio de autodeterminação mediante
algumas condições.
Paralelamente a todo o processo negocial para a independência de
Cabo Verde, foram surgindo alguns grupos políticos, ou pelo menos tentativas,
uns até impulsionados por Portugal como forma de não deixar o PAIGC sozinho
nas negociações para a independência. A essas tentativas o PAIGC vai
resistindo e dando combate no país e no plano diplomático internacional
passando a mensagem, segundo Pereira, era o único e legitimo representante
do povo de Cabo Verde. “o PAIGC foi reconhecido pela OUA e pela ONU como
representante legitimo dos povos da Guiné e Cabo Verde. Portanto, não seria
com organizações oportunísticas, surgidas com o 25 de Abril, que iriamos
negociar a independência ou o futuro de Cabo Verde.” (Lopes 2012, p. 218).
Perante este cenário aqui resumido torna-se desafiante do ponto de
vista de investigação, questionar por que razão quereriam os dirigentes do
PAIGC partilhar o poder com outras eventuais forças políticas que, segundo os
mesmos, não dispunham de legitimidade revolucionária.
Para Olívio Pires13, assim como aconteceu em diferentes países de
África, no caso da Guiné e Cabo Verde o PAIGC era um partido independentista.
Daí que, para ele, o partido era uma necessidade. Conclui dizendo que em
relação a Cabo Verde, não se conhecia na altura qualquer outro partido. Para o
entrevistado, chegada a independência o PAIGC “era reconhecido como o único
e legitimo representante de Guiné e Cabo Verde, pelas Nações Unidas, OUA e
12
13

Idem.
Olívio Melício Pires, combatente de liberdade da pátria.
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outras Organizações (…). Na verdade, chegou-se já partido único na
independência. Não há praticamente ninguém, nem mesmo os que mais tarde
apareceram associados a novos partidos em Cabo Verde que defendem que em
1975 pudesse ser possível constituir um regime de natureza diferente.” 14 Olívio
Pires chama atenção ainda para a necessidade de entender o contexto em que
o partido único é instaurado em Cabo Verde.
Logo a seguir à independência a prioridade imediata era mostrar a
viabilidade da soberania do país. “Numa população cujos membros partilham um
irredutível sentimento de identidade coletiva, a criação do Estado foi saudada
com enorme ‘entusiasmo’, esvaziando qualquer tentativa de recurso ao sufrágio,
como prescrevia a doutrina internacional sobre a autodeterminação.” (Silveira
2015, p.10). Silveira deixa claro, pois, que o contexto em que se chegou à
independência não deixava margem para a construção de um cenário político
diferente daquele que foi construído, a partir de 5 de julho de 1975, o Estado de
Cabo Verde.
A propósito, sobre esta questão a opinião de Carlos Veiga15 não parece
andar muito longe do posicionamento de Silveira. “Naquela altura estávamos
todos empenhados em construir um país novo, independentemente de questões
ideológicas. Estávamos todos empenhados na aprendizagem das tarefas da
governação. O ideal da independência abafara qualquer diferença. Eramos
movidos apenas por esse doce sonho comum.” (Manalvo & Veiga 2009, p.50).
Por outro lado, Aristides Pereira, mesmo reconhecendo que o PAIGC era um
partido com uma determinada carga ideológica, adverte que Cabo Verde (em
1975) era uma questão mais de “bom senso do que ideológica”. (Lopes 2012, pp.
236-238).
Para Carlos Reis16 “O partido único foi proclamado na rua, pela própria
evolução dos acontecimentos. Vivia-se naquela altura um clima favorável ao
partido único. As próprias Nações Unidas escolhiam representantes legítimos e
únicos dos povos que lutavam para a sua independência. E é assim que, tanto
na Guiné como em Cabo Verde, o PAIGC foi escolhido pelas Nações Unidas
como representante legitimo e único dos povos guineense e cabo-verdiano,
porque, para todos os efeitos, eramos nós que estávamos a lutar pela
independência.” (Lopes 2002, p. 442).
Na verdade, os combatentes de liberdade da pátria gozavam de uma
ótima aceitação no seio da população, principalmente dos mais jovens. “Eles
14

Entrevista concedida ao Autor em 07-04-2017 em Mindelo.
Um dos fundadores do Movimento para a Democracia – MpD, partido vencedor das
primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde. Primeiro chefe do governo saído das
primeiras eleições multipartidárias, tendo exercido essas funções entre 1991 e 2000.
16
Carlos Reis, combatente de liberdade da pátria.
15
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eram vistos como heróis. Essa aceitação fez com que a esmagadora maioria da
população não tivesse questionado a instauração do regime autoritário. (…) Os
dirigentes e militares do PAIGC gozavam de uma grande admiração entre os
jovens, transformados, em muitos casos, sobretudo nos momentos que
imediatamente se seguem à Revolução de Abril, em heróis. Este facto, aliado a
uma maior experiência política e organizativa, portanto, maiores capitais
acumulados acabam por se impor dentro da configuração política interna do
PAIGC como grupo hegemónico. Acresce que esse capital acumulado permitirá
ao PAIGC impor-se, de igual modo, no campo político cabo-verdiano nascente,
como a organização política hegemónica.” (Furtado 1997, pp. 147-148).
O partido único em Cabo Verde é instaurado em 1975, com a aprovação
da LOPE e consagrado, 5 anos depois com a aprovação da constituição de 1980
que vem clarificar que o PAIGC é a única força política dirigente da sociedade e
do Estado.
Conclusão
Não obstante os factos demonstrados e as diferentes opiniões aqui
retratadas, não se pode deduzir deste artigo que a instauração do regime de
partido único em Cabo Verde tenha sido algo plenamente consensual. Como em
todos os movimentos sociais, existem vozes discordantes da forma como os
caminhos para a construção do Estado de Cabo Verde foram construídos. Esta
questão será tratada em publicações futuras bem como na tese.
No entanto, parece inequívoco que houve uma larga e esmagadora
compreensão, quer por parte da população de Cabo Verde, quer pelas partes
envolvidas nesse processo – Governo português e PAICG - quer ainda pela
maioria dos Organismos Internacionais, Nações Unidas incluídas que a fórmula
encontrada – Regime de Partido único foi aquela que melhor se adaptava a
realidade económica e social vividas no país.
A ausência de recursos naturais, a fragilidade do tecido social existente
em Cabo Verde, provocada por uma economia estagnada ou mesmo inexistente,
a forma como o processo de descolonização foi conduzido, principalmente com
os acontecimentos do 25 de Abril em Portugal, criaram as condições para que o
PAIGC, único grupo militar organizado assumisse um papel hegemónico na
construção do Estado em Cabo Verde. As tentativas de criação e afirmação de
novos grupos políticos foram anuladas pela capacidade de ação, pela
experiência de luta e pelo reconhecimento do PAIGC, no plano internacional. A
legitimidade histórica acaba por se impor a um dos princípios da
autodeterminação, então estabelecidos pelos organismos internacionais, que era
a liberdade de escolha.
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Assim, o regime de partido único instaurado em Cabo Verde surgiu de
forma natural, à semelhança do que vinha acontecendo nos restantes países da
Africa ao Sul do Sahara e não só, ou seja, a assunção do poder nos novos
Estados por parte dos partidos independentistas.
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Resumo
O estudo tem como objetivo central evidenciar o papel das classes sociais como
atores ativos na configuração do Estado em Cabo Verde. Apresenta a
constituição do Estado pós-colonial como sendo um processo social. Destaca,
de um modo particular, o papel da pequena burguesia. Recorre a uma análise
histórica da constituição do tecido social cabo-verdiano mediante a sugestão de
alguns questionamentos. Levanta algumas pistas sobre a existência de uma
classe-Estado em Cabo Verde. Por fim, tenta demonstrar a pertinência da
escolha das classes como unidades centrais de análise da sociedade caboverdiana num determinado período da história do arquipélago.
Palavras-Chave: Estado, classe social, prática social, prática de classe, classeEstado.
Abstract
The aim of this article is to enhance the role of social classes as active actors in
shaping of the Cape Verdean State. The post-colonial State is seen as a social
process. Petty bourgeoisie´s role is emphasised. Several questions are raised,
within the framework of historical analysis of Cape Verdean social tissue
formation. In addition, some clues regarding the existence of a State-class in
Cape Verde are presented. Finally, the article intends to demonstrate the
pertinence of classes as central units for analysis of Cape Verdean society during
a given period of the Archipelago's history.
Keywords: State, social class, social practice, class practice, state-class.
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Introdução
Neste trabalho empreendemos a análise do processo da constituição do
Estado pós-colonial em Cabo Verde do ponto de vista das classes sociais. A
definição do universo temporal do estudo tem como balizas o período que
decorre entre 1975, ano da independência do arquipélago, e o ano de 1991,
altura em que se processa a transição para o multipartidarismo neste país.
O ano de 1975 fornece, de um ponto de vista formal, a referência ao
início da constituição política de um novo Estado. Já o ano de 1991 testemunha
a transição do sistema político assente no modelo de partido único para um
sistema multipartidário, bem como a mudança de governo, o que representa uma
alteração do cenário em que se processam as relações sociais.
Uma boa parte da argumentação do trabalho consiste em tentar
responder ao questionamento que se segue:
- Até que ponto é sustentável uma análise do Estado em Cabo Verde tendo como
lógica fundamental a dinâmica das classes sociais? Esta é a pergunta que nos
irá orientar ao longo de toda a exposição.
Pretendemos efetuar uma análise sociológica, isto é, examinar as
relações sociais, as interdependências entre os indivíduos e/ou grupos sociais
em presença  ao longo do desenrolar da constituição do Estado pós-colonial em
Cabo Verde  conscientes de que os diversos atores intervenientes atuam com
desiguais capacidades e recursos, visando objetivos diferenciados e não raras
vezes contraditórios.
O Estado e as classes sociais são as duas vertentes que balizam o
nosso estudo. Procedemos a análise de certas relações que podem ser
estabelecidas entre a formação e transformação do Estado pós-colonial e a
dinâmica das classes sociais. Estas relações sociais são assumidas como
fenómenos sociais, passíveis de investigação e são analisados no contexto de
um processo social  o da construção do Estado pós-colonial em Cabo Verde.
Baseando em Berger e Luckmann (1976), Costa ressalta que a
realidade social, tal como os atores a vêm, é socialmente construída. A sociedade
é, simultaneamente, realidade social objetiva e realidade social subjetiva 
produto da institucionalização das ações e interpretações levadas a cabo pelos
indivíduos, por um lado, e resultado da interiorização pelos atores sociais de
padrões culturais e institucionais em que se inserem, por outro. À medida que os
seres humanos, a partir do universo cultural e institucional pré-existente, vão
construindo, no decurso dos processos sociais, a maneira como vêm a realidade
(o conhecimento que têm dela), vão igualmente construindo  ou reconstruindo
 as relações sociais que estabelecem entre si (Costa 1992, pp. 72-73).
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Ao assumirmos a dinâmica da constituição do Estado pós-colonial em
Cabo Verde como sendo um processo, devemos realçar dois aspetos
fundamentais: o primeiro é de que estamos perante uma realidade que é
construída; o segundo é de que ele resulta da intervenção de atores sociais,
neste caso as classes sociais, com destaque particular para a pequena
burguesia.
A nossa análise centra-se nalgumas práticas de classe que
consideramos serem estruturantes na constituição do Estado pós-colonial em
Cabo Verde no período delimitado, privilegiando os atores sociais envolvidos, as
classes sociais. Estas práticas de classe são observáveis através de uma
hipótese explicativa que orienta a pesquisa.
Inscrevemos o nosso trabalho na perspetiva teórica de classes sociais,
tentando captar, a um nível estrutural, determinadas práticas coletivas e a
visualização de relações sociais que são estruturantes bem como os
antagonismos, as contradições e eventuais relações de dominação entre os
diversos grupos que constituem a sociedade. A teoria de classes, ao nível das
ciências sociais, constitui uma das tentativas de captação das diferenciações
sociais existentes em qualquer sociedade.
Argumentamos de que em Cabo Verde a classe social constitui-se e
mantêm-se, desde o princípio do seu historial, como o elemento estruturante das
clivagens sociais, que determina em última instância as relações sociais.
Procuramos identificar essencialmente práticas sociais dos atores através de
uma análise estrutural que os identifica sobretudo com propriedades de classe.
A nossa hipótese procura focalizar precisamente práticas de classe que
foram determinantes na construção do Estado pós-colonial em Cabo Verde: o
Estado foi utilizado, de uma forma consciente ou não, para a promoção,
conservação e reprodução da pequena burguesia.
Teoria de classes sociais associada a perspetiva do Estado
A diferenciação social é um princípio aplicado a todas as sociedades.
De um modo ou de outro todas elas estão sempre hierarquizadas. Em sociologia
as teorias de estratificação social e as teorias de classe refletem precisamente
perspetivas, embora distintas, da análise destas diferenciações.
As análises em termos de estratificação social têm como objetivo a
descrição hierárquica dos indivíduos mediante uma escala social em função de
critérios como o rendimento, a profissão, o poder, o prestígio, etc. As análises
em termos de classe situam-se a um nível estrutural, nas práticas coletivas, põem
em evidência as relações sociais que estruturam a sociedade e revelam as
contradições, antagonismos e relações de dominação entre grupos sociais.

113

CARLOS RODRIGUES

O conceito classe é provavelmente um dos mais utilizados no universo
das teorias sociológicas, com diversos sentidos e em múltiplas perspetivas.
Acaba por refletir um pouco a diversidade das abordagens em sociologia.
Nalgumas tradições teóricas este conceito ou está ausente ou ocupa no máximo
um papel quase marginal. Noutras, no marxismo por exemplo, é um conceito
central de análise, assumindo notável destaque.
Independentemente das tradições teórico-analíticas é importante reter
que as classes sociais são segmentos sociais com posições sociais
contraditórias nas relações sociais de produção. Não é necessária “consciência
de classe" para que possamos ter uma classe social.
Uma das vantagens da utilização da teoria das classes sociais é o facto
de ela permitir captar, a um nível estrutural, determinadas práticas coletivas,
tentar visualizar certas relações sociais que são estruturantes para a sociedade
e ainda revelar antagonismos, as contradições e eventuais relações de
dominação entre os grupos que constituem a sociedade.
.
No contexto da nossa pesquisa interessa ainda clarificar a perspetiva do
Estado. Ele não é independente e agente político soberano, mas é um
instrumento de coerção e administração que pode ser usado para os mais
diversos desígnios para quaisquer interesses operados para a sua apropriação.
A classe específica que controla o aparelho do Estado utiliza este mecanismo
para manter a sua dominação económica e política. O Estado é assim a forma
em que os indivíduos ou a classe dominante afirmam os seus interesses comuns.
Dinâmica das classes sociais em Cabo Verde
As classes sociais assumem-se, desde o princípio do historial das ilhas
de Cabo Verde como um dos elementos estruturantes na compreensão das
relações sociais. As clivagens entre os indivíduos ou grupos sociais processamse tendo sempre como pano de fundo certas lógicas de classe.
Os primeiros estudos desta temática foram realizados nos séculos XVIII
e XIX e são referidos por Carreira (1986) nas suas obras, autores como Feijó
(1797) e Pusich (1810). Nestes trabalhos o critério de classificação das classes
é o racial, estando descritos hierarquicamente três classes: uma diminuta classe
de brancos que detêm a maior parte dos privilégios, uma classe intermédia
formada pelos mulatos, com algum poder económico, e finalmente a classe dos
escravos que são os pretos, e sem qualquer tipo de bens.
Na perspetiva de Afonso alguns fatores tiveram um papel decisivo na
formação e na estruturação das classes sociais em Cabo Verde ao longo dos
séculos, a saber, a herança colonial, a forma como se processou a posse e uso
da terra, a inserção no sistema-mundo e a respetiva articulação, os
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condicionalismos climatéricos e os movimentos migratórios (Afonso 1996, pp.
133).
Após a descoberta das ilhas no século XV foram introduzidos dois
grupos humanos, os europeus, minoritários, e os africanos, em larga escala.
Nesta primeira fase as divisões de classe vão coincidir com as raciais e do ponto
de vista de posses interessa-nos identificar dois grupos: os dominantes e os
dominados. Por um lado, os brancos, que apesar de constituírem um leque
reduzido detêm os poderes e os privilégios concedidos pela coroa, e por outro
lado os africanos, livres ou não, a verdade é que nesta fase a sua situação é
idêntica, com condições de existência precárias logo com fracos recursos.
Mais tarde, com o evoluir dos acontecimentos e mediante a combinação
de fatores quer externos quer internos, o grupo dos africanos e forros assumirá
uma posição social mais alta na estrutura social, se bem que numa altura em que
o critério racial já não é o fator mais relevante na definição das hierarquias
sociais.
Este período tem início aproximadamente no século XVII 1, altura em que
o arquipélago vai começar a sofrer uma série de mudanças estruturais na sua
economia e no seu tecido social. Tais mudanças vão alterar uma série de lógicas
anteriores, trazendo consigo novas relações sociais e um posicionamento
diferente dos atores intervenientes.
Com a primeira grande depressão económica do capitalismo em
meados do século XVII e o enfraquecimento da metrópole Portugal, os escravos
adquiridos na costa da Guiné passam a ser transportados diretamente para os
mercados de mão-de-obra como Brasil, Antilhas e Canárias, não fazendo escala
em Cabo Verde, o que vai provocar repercussões fortes na economia das ilhas,
constituindo mesmo um rude golpe. Bem pior irão ficar com a abolição do tráfego
de escravos no século XIX.
Estas influências externas, determinantes na economia cabo-verdiana,
conjugados com fatores internos como a seca, vão produzir alterações
substanciais em Cabo Verde. É todo o arquipélago que se fecha sobre si próprio,
ou melhor, que é vetado ao abandono e à sua sorte. A produção agrícola e a
1

No entanto estas mudanças na sociedade cabo-verdiana só serão plenamente visíveis no
século XIX, mais concretamente na segunda metade. Em relação a este propósito Estevão
sugere: podemos considerar como principais fatores de mudança a emigração moderna, a
abolição do regime de morgadio e da escravatura e o processo de edificação do sistema
colonial moderno. (…) O impacto de cada um destes fatores foi diferenciado no tempo, nem
sempre imediato, mas conjugando-se a partir do fim do século no sentido de uma profunda
transformação da natureza da sociedade e da economia cabo-verdiana (Estevão 1998, pp.
185).
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pecuária que antes estavam viradas para a exportação vão ceder lugar a uma
agricultura de subsistência.
Estes acontecimentos vão ter repercussões na estrutura social. Assistese ao declínio da grande propriedade, o morgadio, pois os senhores proprietários
(brancos basicamente) utilizavam sobretudo mão-de-obra escrava que nesta
altura escasseia e a sua produção estava orientada para o exterior. Com o
empobrecimento dos grandes proprietários brancos as suas propriedades vão
ser divididas em parcelas, que vão ser cultivados, muitas vezes a título de
arrendamento, por africanos livres e já não por escravos2.
Este é sem dúvida um dado novo e importante: o facto de africanos
começarem a ter acesso à propriedade começa a configurar uma nova relação
de forças na estrutura social, numa altura em que o critério racial já não tem
qualquer importância. Temos assim um segmento que começa a ganhar peso na
estrutura social, a dos africanos (livres) proprietários.
No século XVIII teríamos assim, segundo Afonso uma reduzida
burguesia, uma pequena burguesia também pouco numerosa, e um campesinato
numeroso, constituído por rendeiros, parceiros e pequenos proprietários rurais
(Afonso1996, p.54). Esta estrutura não sofrerá muitas alterações até finais do
século XIX, altura em que o tecido social de Cabo Verde vai ser configurado e
manter-se-á inalterável até ao período da independência no século seguinte.
No início do século XX vamos ter a oportunidade de presenciar a
primeira greve do historial das ilhas de Cabo Verde conforme nos relata Silveira.3

2

Andrade diz que com o lento processo de aforramento dos escravos, a mestiçagem, a fuga
constante de escravos, com as atividades comerciais dos "lançados", com as remessas
dos emigrantes que partiam desde finais do século XVII contratados pelos baleeiros
americanos e, finalmente, com a abolição da escravatura, elementos da população local
(mestiços e negros) tiveram acesso, pouco a pouco, à propriedade ou tornaram-se
comerciantes nas ilhas (Andrade 1996, p.127).
3

Dissertando sobre a crise da cidade do Mindelo no início do século XX, Silveira afirma que
expostos às realidades dos ecos dos movimentos operários europeus que lhes chegavam
pela "estrada de carvão", os habitantes de São Vicente, enquadrados por uma elite em
sintonia com o mundo exterior, endereçam abaixo assinados e petições reivindicativas ao
Ministério do Ultramar. Índice de uma notável consciência social, essa tomada de posição
é sinal premonitor de uma cultura política classista. Com efeito, essa cultura manifesta-se
plenamente quando, em 1910, os trabalhadores das companhias carvoeiras desencadeiam
a primeira greve da história de Cabo Verde, com o objetivo de obter um aumento dos seus
salários. Estava, deste modo, anunciada uma viragem decisiva na sociedade pósescravocrata, com o operariado a assumir papel, pioneiro, ao confrontar os detentores dos
meios de produção. A sua ação, politicamente inspirada, é o ato de nascimento de uma
força social diferenciada no mundo laboral cabo-verdiano (Silveira 1996, p.94).
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Neste mesmo século Cabral identifica dois terrenos sociológicos
essenciais na definição de classes sociais, o campo e a cidade. Segundo este
líder histórico africano não existe uma burguesia economicamente válida porque
o imperialismo não permitiu que se formasse. Identifica sim uma pequena
burguesia constituída pelos empregados do sector público e comercial assim
como os pequenos comerciantes, os alunos do liceu e todos os indivíduos
exercendo profissões liberais. Argumenta ainda de que não existem
infraestruturas suficientemente desenvolvidas para dar lugar a formação de uma
classe operária daí não podermos falar de um Proletariado cabo-verdiano.
Quanto ao Campesinato diz-nos que não podemos falar de uma classe de
camponeses pois formam uma camada especial e heterogénea, com pessoas
ricas e outras pobres (Cabral 1978, pp.104, 108-111).
Por fim temos a atual estrutura de classes em Cabo Verde. Afonso
(1996), que estudou atentamente a temática de classes sociais em Cabo Verde
afirma que as maiores mudanças na estrutura de classes neste arquipélago no
pós-independência tiveram lugar sobretudo nos anos 80 (a estrutura de classes
de 1990 é idêntica a de 1980) apontando como fatores decisivos o declínio da
população agrícola, a terciarização do tecido económico e o aumento gradual
dos níveis de escolarização4.

4 Eis

a estrutura de classes atual segundo a autora:
Tal como no período colonial, não podemos falar numa burguesia. Os detentores dos meios
de produção e empregadores, para além do Estado, são em número reduzido e a sua
representatividade é muito reduzida – 0.9% da população ativa do país. (…) As pequenas
burguesias são, ainda que diversos, o conjunto mais importante em termos de estrutura de
classes sociais em Cabo Verde (englobam 47.3% da população ativa). (…) A pequena
burguesia proprietária (independente), não remunerada (da qual fazem parte 13.0% da
população ativa) tem valores superiores a média nacional em Santiago, sendo basicamente
constituída por comerciantes. (…) A pequena burguesia dirigente e técnica (com 1.5% da
população ativa nacional), desenvolve-se graças ao aumento da escolarização superior e
o papel do Estado na economia. (…) pertencem a pequena burguesia auxiliar 7.3% da
população ativa. (…) A pequena burguesia auxiliar é a mais importante, em tamanho, das
quatro consideradas, denotando um baixo nível de habilitações literárias e de qualificação
profissional dos empregos – 25% da população ativa. (…)
Em Santiago o peso do campesinato é, ainda, de 22.5% da população ativa, acrescido de
13% de operariado rural e de pescas. Apenas em duas ilhas, Fogo e Maio, o campesinato
é a classe com maior peso relativo – 29.5% e 25.6% respetivamente. (…)
Quanto ao operariado industrial representa 19.5% da população ativa e, embora o nível
dos seus rendimentos tenha-se elevado com a independência nacional, é evidente que não
representa uma verdadeira classe. (Afonso 1996, pp. 74 e 76 - 78).
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Prática social e prática de classe
Almeida afirma que falar de classes sociais é sempre e
simultaneamente, falar de protagonistas dos processos sociais que, ao
produzirem e reproduzirem a sua própria identidade, modelam do mesmo passo
as condições sociais que a definem, e falar das estruturas que delimitam
duravelmente o espaço em que esses processos ocorrem (Almeida 1981, p. 232).
O conceito prática social que utilizamos aqui reporta-se ao que os
indivíduos fazem em sociedade, com um sentido mais prático do que plenamente
consciente. Convém distingui-lo de ação social que focaliza o que os indivíduos
fazem só que de uma forma intencional e reflexiva. As práticas sociais dos
indivíduos e dos grupos, que por sua vez incorporam propriedades de classe, é
que produzem as estruturas e os processos sociais. Por seu lado as estruturas
sociais influenciam as práticas através da formação de sistemas de disposições
duráveis, o que é feito ao longo das relações sociais.
Em síntese queremos visualizar o processo de constituição do Estado
em Cabo Verde na perspetiva das classes sociais. Ou seja, a análise do
contributo das classes ao logo deste processo, tentar determinar a sua
importância relativa, qual o sentido da sua influência, quais os seus limites, em
última análise como é que elas vão configurar o Estado. Ora, isto implica analisar
precisamente as práticas de classe, ou seja, analisar as classes sociais como
protagonistas das ações sociais. Aqui o destaque vai para a pequena burguesia.
Esta tentativa leva-nos a alguns questionamentos:
- Quais as origens históricas desta pequena burguesia? Como é que ela ascende
ao poder?
- Qual a importância que a pequena burguesia vai ter na configuração do Estado?
- Podemos falar de uma apropriação do Estado em Cabo Verde? Finalmente,
como é que ela se reproduz?
Em África no momento das independências, um segmento classificável
como pequena burguesia dirigente e técnica constituiu-se como classe e
apropria-se do Estado. Embora seja uma classe que não é proprietária de nada
assegura-se do Estado para a produção, apropriação de excedentes e bens
raros, e auto-reprodução. O Estado colonial foi a base de existência desta classe
cujos membros exerciam funções administrativas nas colónias.
Elsenhans define sociedades do terceiro mundo como sociedades
burocráticas de desenvolvimento dominados pela classe-Estado. A característica
principal destas sociedades é que o excedente é apropriado por uma classe e
utilizada em investimentos ou consumos por via administrativa. A diferença em
relação a um modo de produção capitalista é de que nem a receita de um membro
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da classe-Estado nem os meios financeiros sob o seu respetivo controle não
dependem da eficácia mercantil das suas ações – a rentabilidade num regime
capitalista – mas de outros critérios, como a sua posição ou importância dada a
sua atividade (por exemplo sector económico que ele é encarregue de dirigir). Os
objetivos não são estabelecidos por critérios mercantis, mas por outros
mecanismos, normalmente um plano de desenvolvimento (Elsenhans 1982).
Na mesma linha de raciocínio Médard5 refere-se à classe política
enquanto Sardan6 à burguesia do Estado.
Em suma a classe-Estado não é mais do que uma classe ou segmentos
de classe que se apoderam do Estado e dos bens raros que ali se concentram,
utilizando esta instituição como meio de sobrevivência e de reprodução social. A
educação, sobretudo no caso de Cabo Verde vai desempenhar um papel
importante.
Neste país o surgimento da pequena burguesia deve ser integrado no
quadro do processo global das novas relações sociais em Cabo Verde que
começamos a observar fundamentalmente no século XIX com a queda das
estruturas do morgadio e de uma sociedade regida ao longo de séculos por uma
lógica escravocrata. Em sua substituição temos um cenário cada vez mais
dominado pela população livre, maioritária desde o século XVIII, com
consequências diversas na estruturação da sociedade.
Neste período o princípio racial que durante algum tempo foi suporte
das diferenciações sociais deixa de fazer sentido e é sobretudo uma lógica de
classes sociais que mais determina as clivagens sociais.

5

Ao referir-se a esta expressão "classe-política" o autor joga deliberadamente com a
polissemia da palavra "classe", na medida em que as elites político-administrativas que
constituem esta classe política participam na predação e mesmo na exploração do Estado
interposto. A questão da capacidade de desenvolvimento do Estado neo-patrimonial situase precisamente nesta tensão entre a lógica política e a lógica económica de formação de
classes sociais (Médard 1991, p. 346).
6
O autor referindo-se a natureza do aparelho do Estado diz-nos que ele foi "africanizado" e
não alterado e de que tal vai provocar alterações ao nível de alianças de classe. A pequena
burguesia administrativa e os notáveis locais fundem-se na burguesia do Estado e
transformam-se nos inimigos diretos das massas. A burguesia do Estado vai ter uma função
económica direta que se opõe aos povos africanos. Isto é, a compra dos produtos aos
camponeses (roubo nestes preços de compra), e o Estado vai investir nas indústrias de
transformação e nos processos jurídicos (Sardan 1975).
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No século XIX as estruturas sociais do arquipélago estão cristalizadas
e vão-se manter semelhantes até a altura da independência.7
Após a perda do Brasil Portugal decide reorganizar a sua política face
às possessões africanas. Em relação a Cabo Verde estas medidas
contemplavam disposições sobre a propriedade privada e sobre o trabalho
escravo, medidas de política aduaneira, as reformas da administração pública e
financeira, medidas de unificação monetária e a criação do banco colonial.
No momento de assumir a independência Cabo Verde vai receber da
antiga estrutura colonial quadros exclusivamente cabo-verdianos, que já vinham
desempenhando funções na máquina do Estado, não apenas no território, mas
também noutras colónias em função do seu nível de instrução.
Os funcionários da administração, que em termos de classe estão
incluídos na pequena burguesia dirigente e técnica, vão constituir a ponte na
altura da transição colonial para a constituição de um Estado autónomo,
mantendo-se na sua esmagadora maioria nos seus postos até porque eram
cabo-verdianos e a emergente estrutura necessitava dos seus serviços.8

7

Segundo Lesourd o renovamento económico da província, no século XIX, sob o signo da
igreja, do poder colonial e dos proprietários e, um pouco mais tarde, a abolição da
escravatura (1854-1878) darão a Cabo Verde as estruturas sociais que irá conservar até à
independência: (…) no cimo da pirâmide social as grandes famílias brancas proprietárias
de terras. (…) Ao lado delas, um grupo de comerciantes brancos, depois mestiços
poderosos, mas numericamente muito limitado, constituía-se nas diversas ilhas, mas
sobretudo no Mindelo (quando o porto começou a desempenhar um papel importante, na
segunda metade do século XIX). As duas categorias dominantes tinham relações uma com
a outra: muitas famílias agrícolas investiam no comércio e vice-versa. No início do século
XX o seu acesso à educação permitiu-lhes situar-se na alta administração local ou imperial.
Numericamente muito modesta, a burguesia insular nunca representou mais de 1% da
população.
A pequena burguesia mestiça (…) constituída por pequenos agricultores proprietários ou
parcialmente proprietários, artesãos, pequenos comerciantes. (…) Mais tarde, são os filhos
dessa pequena burguesia que têm acesso à educação imperial e que se tornam os
pequenos quadros no ultramar. (…) O povo cabo-verdiano constitui 90% da população:
operários não qualificados, camponeses meeiros, micro-proprietários, camponeses sem
terra (Lesourd 1995, pp. 48-49).
8
Cabral identificava a pequena burguesia como sendo a classe mais importante em Cabo
Verde pois era a única capaz de dirigir e utilizar os instrumentos de que se servia o Estado
colonial. Em relação ao papel reservado à esta classe após assumir o poder afirma: em
suma, que exigimos da pequena burguesia? Que se suicide. Com efeito, a revolução
elimina-o do poder, submete-a ao controle dos operários e dos camponeses e põe cobro
ao seu regresso para a etapa da burguesia propriamente dita (Cabral 1978, pp. 104 - 105).
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Uma boa parte deles viria a ser enquadrada na nova camada dirigente
do país. Dissertando sobre a constituição do campo político em Cabo Verde após
a independência Furtado afirma que a construção do Estado demanda uma
quantidade significativa de dirigentes, recrutados primeiro, entre os que
participaram na luta armada, sobretudo para os grandes cargos e, segundo, entre
os que já vinham exercendo atividades na Administração Pública Colonial. Uma
terceira categoria viria a ser recrutada mais tarde, com o regresso dos primeiros
universitários formados após a independência (Furtado 1997, p.147).
Podemos afirmar que o segmento classificado como pequena burguesia
dirigente e técnica no continente africano, que no momento das independências
apropria-se do Estado não é proprietária de nada, ou de que pelo menos não
detém, comparada por exemplo com as congéneres burguesias europeias, o
capital económico e financeiro. Em Cabo Verde, país praticamente desprovido
de recursos naturais, económicos e financeiros o que observamos não é
diferente, embora com especificidades próprias.
Cabo Verde acedeu à independência em 1975 e a partir daqui os
destinos do país começam a serem comandados por um Estado que vai traçar
uma relação particular e decisiva com o setor da educação.
A este propósito Correia defende que depois da independência o projeto
estratégico de desenvolvimento concedido pelas autoridades nacionais
fundamentou-se nas forças internas e nas ajudas externas, com prioridade para
as primeiras. A realização desse projeto de desenvolvimento nacional tinha na
educação um elemento decisivo, cujas funções era formar uma mão-de-obra
qualificada capaz de responder às necessidades de desenvolvimento
económico, transformar as estruturas sociais e reforçar a identidade social e
nacional segundo os princípios da igualdade, da liberdade, da emancipação
(Correia 1996).
Enquadrando Cabo Verde no universo dos países africanos que tinham
acedido a independência constatamos que estes Estados vão instrumentalizar a
educação como parte de uma engrenagem ideológica. Nesta linha de orientação
Heimer argumenta que os Estados pós-coloniais em África adotam o discurso da
modernização essencialmente por quatro motivos: porque a filiação cultural das
elites africanas ao mundo das antigas metrópoles as leva a (também) considerar
este discurso como natural; porque o discurso surge como ideologia de
legitimação para as estratégias de legitimação de reprodução (simples ou
alargada) das classes burocráticas do Estado: porque os Estados precisam
legitimar-se assim perante as populações, indo ao encontro de aspirações
condicionadas, simultaneamente, por perspetivas ideológicas inspiradas do
paradigma da modernização, e pelas fortes clivagens existentes nas formações
sociais contemporâneas, face as quais a educação aparece como o principal
mecanismo de acesso a posições privilegiadas, porque os Estados precisam de
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legitimar-se os agentes não africanos, de cuja ajuda dependem numa medida
importante para a sua manutenção / reprodução (Heimer 1990).
A exemplo de outros países africanos o Estado vai estar a comandar
todo este processo relacionado com a educação. A escola, para além de local de
aprendizagem torna-se também o motor para a mudança e o desenvolvimento
político da população.
A pequena burguesia em Cabo Verde detinha um capital simbólico no
sentido descrito por Bourdieu9. Este capital simbólico provinha essencialmente
da objetivação (ou conversão) do capital cultural que esta classe conseguiu
acumular. Alguns fatores foram importantes na constituição deste capital cultural.
Um deles é sem dúvida o seu nível de ensino, que era relativamente alto, o que
lhe permitiu ocupar funções administrativas auxiliares no aparelho do Estado
colonial e funções organizativas e de chefia na máquina do Estado pós-colonial.
Outros fatores também foram determinantes: a forma como se processou o
povoamento e a consequente constituição do tecido social; algumas liberdades
concebidas pela metrópole; o contacto com o "mundo atlântico"; a elevada
homogeneização social e cultural bem como a constituição de uma Nação antes
da instauração de um Estado.
Em síntese como afirma Estevão a história cabo-verdiana, em particular
a dos séculos XIX e XX, caracteriza-se pela progressiva afirmação de uma
cultura própria, miscigenada, que acompanhou a ascensão social e económica
do mestiço, suporte e difusor da nova cultura. A homogeneização cultural
conduziu à necessidade de afirmação de uma identidade nacional, já expressa,
por exemplo, através de uma língua e de uma literatura nacionais, mas que só
mais tarde ganharia um carácter político com a luta de libertação nacional. A
formação da Nação em Cabo Verde foi, portanto, muito anterior à constituição do
Estado (Estevão 1989, p. 184).

9

Na ótica de Bourdieu o capital simbólico pode ser qualquer propriedade (qualquer espécie
de capital, físico, económico, cultural, social) que seja percebida por agentes sociais cujas
categorias de perceção são tais que eles são capazes de a conhecer (de se aperceberem
dela) e de a reconhecer, concedendo-lhe valor.(…) Mais precisamente, é a forma assumida
por qualquer espécie de capital quando percebida através das categorias de perceção que
são o produto da incorporação das divisões ou das oposições inscritas na estrutura da
distribuição dessa espécie de capital (e.g. forte / fraco, grande / pequeno, rico / pobre,
cultivado / inculto, etc.). (…) O Estado, que dispõe dos meios de impor e de inculcar
princípios duradouros de visão e de divisão de acordo com as suas próprias estruturas, é
o lugar por excelência da concentração e do exercício do poder simbólico (Bourdieu 1997,
pp. 80-81).
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Esta pequena burguesia vai objetivar este capital cultural num capital
simbólico, num primeiro momento tirando partido do aparelho do Estado colonial,
através de relações de proximidade e de exercício de funções administrativas
auxiliares. Num segundo momento, ao assumir o controle do Estado pós-colonial,
através do exercício de funções organizativas e de chefia.
A classe-Estado não é mais do que uma classe ou segmentos de classe
que se apropriam do Estado e dos bens raros que ali se concentram utilizando-o
em benefício próprio. Em Cabo Verde esta classe-Estado reveste-se de
características peculiares. Este segmento detinha um certo poder económico,
pelo menos quando comparado com o resto da população em Cabo Verde.
Alguns dos seus membros são proprietários de terras ou de pequenas unidades
industriais e sobretudo comerciantes nas ilhas de Barlavento.
O seu nível de escolaridade facultou-lhe o desempenho de funções
auxiliares na máquina administrativa colonial o que permitiu-lhe acumular os
conhecimentos necessários para fazer funcionar a burocracia estatal. Esta
proximidade e este saber fazer vão-se revelar como fatores determinantes no
momento de assumir o poder. Alguns membros desta classe tinham participado
na luta armada na Guiné Bissau no processo que culminou com as
independências da Guiné e de Cabo Verde.
Na altura da independência era precisamente esta classe segmento que
se encontrava em melhor posição para ascender ao poder.10
Com alguma naturalidade esta classe vai assumir o comando do país
na altura da transição do poder colonial para o Estado soberano que então se
pretendia instituir.
Algumas reflexões
Em Cabo Verde o elemento chave que permite efetuar a leitura da forma
como estão estruturadas as relações sociais são as classes sociais. Trata-se de
um critério aplicável desde o início do seu historial a partir do século XV e que se
10

O próprio líder histórico cabo-verdiano Amílcar Cabral caminha neste sentido ao afirmar:
o importante é saber quem será capaz, uma vez destruído o poder colonial, de tomar nas
suas mãos o aparelho do Estado. (…) O nosso camponês não sabe ler nem escrever e
quase não tem relações com as forças coloniais, exceto o pagamento dos impostos, que,
mesmo assim, não paga diretamente: a classe operária não existe como classe bem
definida, trata-se apenas de um embrião em vias de desenvolvimento: finalmente não há
entre nós uma burguesia economicamente válida, porque o imperialismo não permitiu que
se formasse. Formou-se, no entanto, ao serviço do próprio colonialismo, uma camada
social que é hoje a única capaz de dirigir e utilizar os instrumentos de que se servia o
Estado colonial contra o nosso povo: a pequena burguesia africana (Cabral 1977).
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prolonga ao momento atual. A sua influência, particularmente da pequena
burguesia, na configuração do Estado pós-colonial, assume um carácter
determinante.
No momento da independência em Cabo Verde no ano de 1975, um
segmento que classificamos como pequena burguesia _ sobretudo os quadros
oriundos da administração pública do Estado colonial, combatentes da luta
armada pela libertação da Guiné Bissau e Cabo Verde que decorreu no primeiro,
numa primeira fase, e alguns universitários formados depois da independência,
numa fase mais adiantada _ apropriou-se do Estado.
Esta apropriação e o controle dos bens raros presentes no Estado, o
apoio num sistema de partido único, as estratégias de legitimação do poder e as
práticas de reprodução social sugerem que se possa efetivamente falar de uma
classe-Estado em Cabo Verde, muito embora com características específicas.
Maciços investimentos foram feitos na educação bem como uma
reforma elitista do sistema de ensino. Este setor foi, desde sempre, uma aposta
para os responsáveis cabo-verdianos. As expectativas colocadas em torno da
educação e do seu papel atravessam a história, destacam a economia, as
escolhas e os objetivos do desenvolvimento, mas garantem também uma
reprodução social.
Ao dissimular a seleção social sob a aparência de seleção técnica a
escola, embora combinada com outros fatores como a origem social, ajudou a
reproduzir a ordem social dominante.
As grandes empresas, muitas delas nascidas para gerirem as ajudas
internacionais e muitas vezes sobredimensionadas em função dos interesses
do país, eram na sua esmagadora maioria públicas e os titulares dos respetivos
cargos de gestão pertenciam a classe-Estado.
A sua gestão não obedecia, prioritariamente a critérios económicos, de
mercado ou de rendibilidade. Constituíam, acima de tudo, fontes de rendimento,
prestígio e distribuição de favores dos seus titulares e funcionavam ao fim ao
cabo como instrumentos de perpetuação do poder da classe que controlava o
Estado.
Portanto, é perfeitamente válida a hipótese de que o Estado foi utilizado,
de uma forma consciente para a promoção, conservação e reprodução da
pequena burguesia.
A identificação ao longo do trabalho de certas práticas atribuídas a uma classeEstado corroboram a afirmação.
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A construção social da(s) identidade(s) das mulheres de São Vicente:
Narrativas identitárias no feminino
Lia Cordeiro Lima Medina
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
liacordeiromedina@gmail.com

Resumo
O presente artigo pretende apresentar o projeto de tese submetido no Programa
de Doutoramento em Ciências Sociais na Universidade do Mindelo. Mais
particularmente justificar a escolha de um tema aparentemente esgotado e
vulgarizado. O tema que se pretende estudar é o processo da construção social
da(s) identidade(s), particularmente das mulheres. Tentar perceber como é que
as diversas aprendizagens relacionadas com a questão do género influenciaram
a construção da(s) sua(s) identidade(s) bem como, analisar como é que elas
próprias transmitem às gerações mais novas as questões relacionadas com o
género, ou seja, o seu próprio papel na transmissão dos papéis de género.
Palavras-chave: identidade, mulheres, Cabo Verde, São Vicente.
Abstract
This scientific article intends to present dissertation project which will be submitted
in the Doctoral Program in Social Sciences at the University of Mindelo. We are
particularly concerned with justifying the choice of a seemingly exhausted and
vulgarized topic. Our theme relates to the process of social construction of the
identity(ies), particularly of women. We are trying to understand how various
gender-related learnings have influenced the construction of their identity(ies) as
well as analyze how the women themselves pass on to the younger generations
the issues related to gender, that is, their own role in the transmission of gender
roles.
Keywords: identity, women, Cabo Verde, São Vicente.
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Introdução
O estudo dos processos identitários não vem dos dias de hoje. Embora
não tivesse esta designação e fosse uma questão do foro da filosofia, a verdade
é que, desde a Antiguidade, sempre preocupou os homens. Quando a identidade
passou a ser conhecida como tal, foi vista como algo fixo, imutável e atribuído
pela sociedade ao sujeito nela inserido. Contudo, esta perspetiva estática da
identidade alterou-se na chamada sociedade pós-moderna, como consequência
da globalização, do conhecimento e da comunicação partilhados por todos e em
qualquer momento:
“a circulação de trocas culturais mediadas pela
tecnologia tem se intensificado cada vez mais e o resultado
desse processo é a difusão e compartilhamento da cultura e
maior fragmentação das identidades [...] foi a nova
combinação tempo/espaço, que contribui diretamente no
desligamento das identidades das tradições, de histórias e até
mesmo dos lugares” (Bezerra 2013, p. 15).
Como resultado de todos estes processos desencadeados pela
globalização e seus efeitos, pode-se, tal como Fernandes (2007), concluir que,
estamos perante “uma crise de identidade que fragmenta o indivíduo moderno”.
Posição também defendida por Moreno (2004, p. 148) ao afirmar que:
“A globalização exerceu uma função de contestar e
deslocar identidades centradas e ‘fechadas’ da cultura
nacional, produzindo um efeito pluralizador sobre as
identidades. Este efeito possibilitou novas posições de
identificações, mais políticas, plurais e diversas, menos fixas e
unificadas.”
Estamos numa era da pós-modernidade caracterizada pela mudança e
transformações constantes; pela excessiva individualização e consumismo; pelo
efémero, pelo prazer; pela excessiva interação com máquinas e consequente
diminuição da interação humana. Tudo, atualmente, é instável e mutável, até
mesmo a identidade que sempre foi vista como algo estável.
Ainda a identidade?
Se o estudo das questões sobre a identidade ou processos identitários
parece existir há muito e a utilização da expressão “identidade” é até bastante
corriqueira e natural. Pode--se pensar que, por haver uma tradição de estudo
desta temática e apoderamento por parte da sociedade desta expressão, falar de
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identidade seria apenas repetição de conhecimentos já adquiridos, ou seja, nada
de novo ou original poderia daí advir. E ainda que, por se usar o conceito, as
pessoas poderiam considerar já saber sobre o que se fala e, como tal, ser tudo
óbvio e facilmente compreensível. Com frequência, a identidade surge no
discurso do dia-a-dia, nos mais variados contextos e com diferentes significados,
nomeadamente, nacionalidade, cultura, imagem, personalidade, etc. Contudo, os
diferentes estudos, feitos por cientistas de diferentes ramos científicos, como por
exemplo, psicologia, psicologia social e sociologia, os mais conhecidos, nem
sempre abordaram esta questão de uma forma plena. Geralmente analisavam
um aspeto particular da identidade, deixando por fazer uma abordagem mais
ampla.
No entanto, tal como poderemos constatar em diversos autores de
renome mundial, tal como Anthony Giddens ou Zygmunt Bauman, considerando
o mundo atual em que vivemos, nada mais pertinente e necessário do que
analisar como se desenrola a construção de processos identitários.
Considerando-se todas as grandes mudanças por que tem passado o mundo nas
últimas décadas, graças à enorme evolução dos meios de comunicação e
transporte e à dita globalização, verifica-se que, nesta nova era, muito daquilo
que era certo ou dado como certo ou adquirido, mudou radicalmente. A esta nova
era são atribuídos diferentes nomes: modernidade tardia (Anthony Giddens),
pós-modernidade (Baudrillard), sociedade de risco (Ulrich Beck), modernidade
líquida (Zygmunt Bauman). Apesar de haver algumas variações e diferenças
entre os conceitos, basicamente têm em comum o facto de, para qualquer um
deles, tudo é muito mais fluido, imprevisível e acelerado (Ribeiro 2011, p.41).
As grandes mudanças iniciadas a nível dos transportes, comunicações,
saúde, trabalho, produção e transmissão do conhecimento, etc. permitiram o
surgimento de novas formas de ser e de estar. Basicamente, segundo Zygmunt
Bauman, assistiu-se à passagem de um período em que a sociedade era de
produção para uma sociedade de consumo. Sociedade esta geradora duma
cultura do imediatismo, do prazer, da individualização e defensora de que a
felicidade apenas é alcançável pelo aumento do consumo. Nesta sociedade, tudo
“(…) deve ser consumido, e tudo deve ser descartável para ser consumido. […]
as identidades se tornam também algo a ser consumido. E o consumo passa a
ser o meio pelo qual são construídas as identidades” (Mocellim 2008, p.24).
Ora, se as identidades passam a ser definidas pelo consumo de bens,
estas acabam por assumir as características atribuídas aos bens de consumo,
transformando-se assim em “identidades transitórias, descartáveis, e
dispensáveis após a satisfação” (Mocellim 2008, p.24).
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Tal como afirmado por Bauman, as “identidades ganharam livre curso,
e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno vôo,
usando os seus próprios recursos e ferramentas” (Bauman 2005, p.35).
Estas alterações globais levaram a modificações locais, de grupo e
individuais. Nesta era da pós-modernidade, segundo Anthony Giddens, podem
ser identificadas três grandes características: a fragmentação, a dispersão e o
aumento da interatividade com a máquina por oposição a uma diminuição da
interação com o ser humano (Vieira 2005, p.210). Todas estas mudanças em
diversas áreas também se fizeram sentir nos processos de construção e
definição identitários, ou seja, também o modo como cada um de nós se vê
enquanto ser humano foi afetado e é influenciado diariamente por tudo aquilo a
que temos acesso no dia a dia. A identidade já não é mais herdada, mas sim
construída todos os dias para o resto das nossas vidas, “é algo a ser inventado
e não descoberto” (Bauman 2005, p.21). Como afirma José Alberto Correia, no
prefácio ao livro de Claude Dubar:
“Vivemos, portanto, num contexto onde a identidade pessoal já não é
transmitida pelas instituições, nem herdada dos contextos sociocomunitários,
mas em que ela é, em grande parte, uma identidade construída pelos próprios
indivíduos no decurso das suas trajetórias de vida com a contribuição das
instituições e do social-comunitário, e, portanto, das interações” (Dubar 2006,
pp.1-2).
Num mundo instável, como o pós-moderno, “(…) as identidades não
mais se referem à grupos fechados, ou apenas identidades étnicas. Num mundo
instável […] as identidades também se tornam instáveis” (Mocellim 2008). Quer
isto dizer que, enquanto que antes as pessoas nasciam e encontravam muitas
vezes a sua identidade já previamente definida pelo contexto social, agora os
indivíduos têm que a(s) construir, ou seja, a construção do processo identitário é
agora uma tarefa individual (Mocellim 2008, p.2). Por isso, também se designam
estas identidades de auto-identidades (Mocellim 2008). Ou então, tal como
afirmado por Bauman, “identidades em movimento” (2005, p. 32).
Relativamente às comunidades, que também se alteraram nesta nova
era, Bauman classificou-as como comunidades guarda-roupa ou cabide já que,
estas comunidades “são reunidas enquanto dura o espectáculo e prontamente
desfeitas quando os espectadores apanham os seus casacos nos cabides”.
Estas são de curta duração e a relação de compromisso entre as pessoas é
precária (2005, p. 37).
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O tema da identidade cabo-verdiana tem sido muito estudado e
discutido por académicos ao longo dos tempos. Felizmente, cada vez mais por
cabo-verdianos e dentro duma tendência internacional a que Boaventura Sousa
Santos chamou de Epistemologias do Sul. As Epistemologias do Sul podem ser
vistas como uma descolonização do conhecimento e do saber, ou seja, desta
feita uma “descolonização teórica” (Mata 2014, p.34). Estas promovem
“condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. A esse diálogo entre
saberes chamamos ecologias de saberes” (Santos & Meneses 2009, p.7). No
fundo “as Epistemologias do Sul pretendem ser uma via alternativa a um modelo
epistemológico que esteve sempre a serviço dos interesses colonialistas e
capitalistas” (Gomes 2012, p.51). A utilização deste único modelo levou ao
chamado:
“epistemicídio […] supressão destruidora de alguns
modelos de saberes locais, na desvalorização e
hierarquização de tantos outros, o que levou ao desperdício –
em nome dos desígnios colonialistas – da rica variedade de
perspetivas presentes na diversidade cultural e nas
multiformes cosmovisões por elas produzidas” (Boaventura de
Sousa Santos, citado por Gomes 2012, p. 45).
Esta mesma posição é também defendida por Paulin Horentondji ao
afirmar que, aquilo a que se chama a História Africana, na verdade, não passa
de um discurso histórico sobre África feita por não africanos. No seu ponto de
vista, a investigação feita em África é feita sobre temas de interesse do público
ocidental e a publicação feita em revistas ocidentais, faltando assim diálogo e
discussões com outros investigadores africanos (2009, pp. 127-128).
Se se considerar que, todo o conhecimento produzido até então, era um
conhecimento feito exclusivamente do ponto de vista eurocêntrico e que havia,
por isso, uma colonização do saber e do poder, ao se procurar colocar em prática
aquilo que defendem os apoiantes das Epistemologias do Sul, teriam que ser
feitos novos estudos tendo por base os princípios defendidos por estes autores.
E a questão identitária teria que ser um dos campos a desenvolver estas
investigações pois esta consiste num discurso social e cultural sobre como o ser
humano se vê e se representa. Sobretudo, tal como já afirmado acima, derivado
das mudanças por que passaram as sociedades atuais, resultou na existência de
diversas identidades sempre em constante mudança e adaptação. Como afirmou
Gomes, ao se considerarem novas formas de se produzir conhecimento podem
ser “revaloradas identidades e culturas que foram, durante séculos,
intencionalmente ignoradas pelo colonialismo” (2012, p. 40). E ainda, “além de
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ocidental e capitalista, a ciência moderna é sexista”, em que, tal como outros
binómios utilizados pela ciência moderna, como, por exemplo, cultura/natureza,
espírito/corpo, ideal/real, também no que aos sexos diz respeito, o lado
dominante é associado ao sexo masculino. E, por defeito, o dominado ao
feminino (Santos 2000, p.83).
Considerando então que o processo de construção da identidade nunca
está acabado e que graças à realidade que hoje vivemos, tudo se transforma e
modifica a grande velocidade, julgamos continuar a serem pertinentes as
perguntas: O que é a identidade cabo-verdiana e o que é ser-se cabo-verdiano?
Identidade cabo-verdiana
A questão da identidade cabo-verdiana e o que é esta identidade desde
sempre foi colocada pelos próprios cabo-verdianos e sobretudo pelas suas elites.
Ao longo dos tempos, a identidade cabo-verdiana foi sendo construída, ora por
aproximação ora por afastamento das raízes africanas e europeia e quase
sempre de forma exclusiva, ou seja, ou para um lado ou para o outro. A este
processo de aproximação e de afastamento, designou Mourão de “oscilação
identitária” (Mourão 2014, p.77).
Segundo Manuel Brito-Semedo (2006, p. 69), o homem cabo-verdiano
começou por uma identidade étnica, que resultou da convivência, num espaço
apertado, das raças branca e negra. Como resultado do “confronto entre as
diferenças culturais dos seus progenitores – a europeia do pai e a africana da
mãe” surgiu a cultura crioula, uma identidade cultural própria “que se
caracterizava essencialmente por um sentimento de diferença”. A característica
da individualidade ou originalidade do homem cabo-verdiano perdurou e perdura
até aos nossos tempos. Desde esta identidade étnica, a construção da identidade
cabo-verdiana, foi sendo feita ora por aproximação ora por afastamento das
realidades africana e portuguesa.
“[…] a identidade cultural do cabo-verdiano foi sendo
contruída até ao século XVIII à volta duma mistura entre
africanos e europeus e do isolamento geográfico e político do
arquipélago; que fez com que os cabo-verdianos se voltassem
para si mesmos e desenvolvessem uma cultura própria”
(Medina 2004).
De acordo com Brito-Semedo (2006, p. 383), da identidade étnica
passou-se para uma identidade cultural Nativista (em que almejavam a igualdade
jurídica, social e política para os cabo-verdianos relativamente aos portugueses
da metrópole), depois Regionalista (em que viam Cabo Verde como um caso de
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regionalismo europeu devido à sua identidade singular dentro do império
português) e, por fim Nacionalista (em que Cabo Verde é visto como regionalismo
africano mas com autonomia política), culminando então com a identidade
nacional.
Muitos outros estudos foram feitos sobre estas questões da identidade
cabo-verdiana, pode-se aqui destacar o feito por João Vasconcelos, em que este
afirma que podem ser identificadas três características nesta identidade. A
primeira é a que a mistura ou miscigenação estão na base desta identidade. A
segunda, é de que os cabo-verdianos acabaram sempre por ser vistos como
tendo uma dualidade muito específica: sangue mais africano que português e
espírito mais português que africano. E a terceira, é a que a identidade sempre
foi pensada tendo por referências base uma África e uma Europa internas, “a
África de Cabo Verde é a ilha de Santiago, e a sua personificação é o badio, o
camponês escuro e iletrado do interior que vibra ao som do batuque. A Europa
de Cabo Verde é São Vicente, personificada no literato claro no Mindelo,
empregado de escritório ou funcionário público nas horas vagas” (2002, pp. 3334). Crê-se que, com a massificação do ensino, sobretudo a nível superior, hoje
esta descrição feita por João Vasconcelos para além de não corresponder à
realidade com certeza já não será uma visão partilhada por muitos. No entanto,
não de pode descurar a possibilidade de ainda haver resquícios da mesma em
algumas pessoas.
Tal como referido mais acima neste trabalho, muitos dos estudos e
pesquisas sobre a identidade, historicamente situam-se até ao período da
independência. Se se considerar que, de 1975 até ao presente mudou muita
coisa na sociedade cabo-verdiana, nomeadamente, pode-se dizer, que esta tem
já muitas características da chamada sociedade pós-moderna. Então, e tal como
concluído por estudiosos noutras paragens, as identidades também poderão ter
mudado, deixando de ser únicas, fixas e estáveis, passando a ser múltiplas,
mutáveis e instáveis. Será que se pode afirmar que, também em São Vicente,
passa-se por uma crise da identidade, no caso das mulheres?
Como afirmou Correia e Silva, os cabo-verdianos sempre estiveram
preocupados com “a sua ancoragem, acostagem, inserção”, a que podemos
chamar também de identidade, por forma a retirarem “segurança e recursos
económicos para sobreviverem”. Na verdade, este autor reconhece “a
plasticidade da cultura cabo-verdiana para criar processos de identificação que
lhe fossem convenientes”, a que inclusive classificou de “natural vocação para
atracões múltiplas” (2004, pp. 68-69).
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Nos últimos tempos, tem-se assistido um desagrado perante aquilo a
que se designou como uma tentativa de imposição de uma única identidade,
exclusivamente africana e virada para o continente africano, voltando as costas
a todas as outras heranças e influências, também sentidas em Cabo Verde, mas
mais particularmente em São Vicente. Esta imposição vem sobretudo de
intelectuais, ativistas sociais e opinion makers na cidade da Praia que, ao exaltar
a identidade cabo-verdiana como africana querem, aparentemente, obrigar a que
se deixe de lado tudo o resto. Esta “obrigatoriedade” em se reconhecer apenas
a herança africana em detrimento de tantas outras, como por exemplo, a
portuguesa, a inglesa, a judaica, quase que soa como inevitável haver uma única
identidade cabo-verdiana e que tudo que o for contrário à mesma não é caboverdiano, ou seja, não é autêntico.
Perante esta situação foram surgindo algumas interrogações: existirá
mesmo, apenas, uma única identidade cabo-verdiana? Cada ilha ou região não
poderá desenvolver identidades específicas em função da sua história particular?
Teremos todos que ter e sentir a mesma identidade? Não poderão coexistir
identidades diferentes ou insulares, sem colocar em perigo o sentimento de
nação cabo-verdiana? Não poderá(ão) existir, de forma harmoniosa,
identidade(s) insular(es) e uma identidade nacional cabo-verdiana?
A estas ainda se justaram outras perguntas: como será que a questão
de género se relacionará com a construção da identidade? Será que o facto de
se ser homem ou mulher, influirá na construção dessa(s) identidade(s)? Ou
melhor, será que os papéis de género influem nos processos identitários?
Justificação do tema
Tal como referido mais acima, o estudo das questões identitárias e da
construção da identidade, continua a ser um tema atual e pertinente face a este
novo mundo em que vivemos. O que se percebia como identidade, fenómeno
que tinha um carácter estático e imutável mudou. Hoje, já nada é imutável e
estático, tudo está em permanente mudança, alteração e transformação. E a
identidade não foge a esta regra. Presentemente, a sua construção é um
processo contínuo, que sofre influências, muda e se transforma a um ritmo veloz.
Assim sendo, é de todo pertinente analisar este processo dentro do território
cabo-verdiano e mais concretamente numa ilha que, desde os primórdios do seu
povoamento, foi caracterizada por estar sempre de braços abertos e acolher
diferentes culturas, conhecimentos e modos de estar. Daí que seja considerada
a ilha mais cosmopolita de todas, dentro do panorama nacional. Nesta, sempre
residiram comunidades estrangeiras, como portugueses, ingleses, italianos,
judeus, entre outros povos. Às quais se juntaram novas comunidades como a
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chinesa, brasileira, senegalesa, guineense, angolana, etc. Para além destas
comunidades residentes, na altura dos vapores, havia um constante fluxo
daqueles vinham nestes barcos e apenas faziam escalas na ilha (Silva 2000,
p.130). Atualmente, graças ao turismo de cruzeiros, a ilha recuperou novamente
este fluxo. Para além destas pessoas de nacionalidade estrangeira, São Vicente
também sempre foi um destino de emigração interna, tendo acolhido no seu seio
pessoas oriundas de quase todas as ilhas do arquipélago. Atualmente tem sido
um polo recetor de imigração do continente africano podendo constatar-se a
presença de senegaleses, guineenses, etc. Portanto, perceber como é que as
mulheres descrevem a(s) sua(s) identidade(s) e como a(s) constroem, poderá
ajudar a perceber quem são as pessoas que habitam nesta ilha. Como é que se
veem e sentem, como é que se posicionam perante um cenário de permanentes
mudanças e transformações.
Para além disso, será uma oportunidade de poder dar voz a uma fatia
maioritária da população, mas que nem por isso é ouvida e muitas vezes
representada nos circuitos decisórios e de produção de conhecimento. Como
afirmou Ana Nunes de Almeida, a mulher já tem, quase que por tradição da
comunidade, uma “autoridade permanente, regular e contínua sobre o
funcionamento da unidade doméstica e os comportamentos familiares”, “é de
certa maneira um poder que não se sente. É sobretudo um poder de que não se
fala, silenciado e invisível no discurso comum” (Almeida 1986, p.503). Mas
também porque, tal como afirmado por Josênia Vieira “são tão difíceis e lentas
as mudanças sociais referentes à identidade das mulheres, pois cada alteração
deve desconstruir processos históricos de séculos de preconceitos e de crenças,
solidamente estratificados no seio da sociedade” (Vieira 2005, p.223).
A grande maioria dos estudos realizados sobre a identidade caboverdiana foram feitos por homens, apresentando leituras e interpretações das
diferentes elites históricas do arquipélago. Elites essas quase que
exclusivamente masculinas. Assim, falta vez e voz à leitura e interpretação que
as mulheres fazem da identidade, sobretudo as mulheres que não pertencem a
elites culturais ou políticas. Daí, resultou uma curiosidade particular de tentar
estudar a questão da construção social da(s) identidade(s) pelas mulheres
aplicada ao caso especifico de São Vicente. Mais concretamente ver como a
construção dessa(s) identidade(s) é(são) feita(s) no dia a dia.
Objetivos da investigação
Perante um cenário de desenvolvimento das chamadas Epistemologias
do Sul em que, o conhecimento deve ser policultural, significando isso que não
devemos ter uma única leitura/explicação para esclarecer um determinado
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fenómeno. E ainda que, nas palavras de Chimamanda Adiche, não há uma única
história, isso levou ao surgimento e reforço da ideia que a identidade caboverdiana não tem que ter necessariamente uma única explicação ou origem e
nem deverá ser única. Aliás, que de acordo com as diferentes experiências
porque passaram as diversas ilhas e localidades das mesmas, cada grupo ou
comunidade poderá ter a sua própria leitura do que é ser ou sentir-se caboverdiano. Sem contudo, que isso coloque em causa o sentimento de
nacionalidade, que é muitas vezes confundido com identidade.
Considerando a história recente da ilha de São Vicente, o facto de ter
sido (ou ser) cosmopolita (cidade-porto) e base de confluência de diferentes
influências, grupos e culturas, seria interessante saber como e em que bases ou
origens, o mindelense constrói a(s) sua(s) identidade(s). Quais as principais
influências em termos culturais, linguísticos e porque não raciais, na construção
desta(s) identidade(s)? Não haverá outros aspetos, como por exemplo, o
económico que poderá explicar parte desta construção? E como se relacionam
as questões de género com a questão da identidade?
Os objetivos desta investigação prendem-se sobretudo, com a forma
como as mulheres constroem a(s) sua(s) identidade(s). Assim sendo, como
objetivos muito iniciais desta pesquisa temos:
- Perceber e descrever o(s) processo(s) de (re)construção social da(s)
identidade(s) das mulheres;
- Definir ou tentar definir e caracterizar a(s) identidade(s) femininas;
- Compreender esta(s) identidade(s) através do discurso das próprias mulheres;
- Entender e descrever os processos de construção e reconstrução das
identidades femininas destas mulheres relativamente às gerações mais novas.
- Produzir conhecimento sobre as mulheres cabo-verdianas.
Considerações finais
Se como afirmou Suelda Ferreira, a “identidade não é algo inédita ao
indivíduo, sendo socialmente construída […] cada pessoa possui uma identidade
múltipla, que tem de manejar, combinar e modificar quotidianamente” (s.d.) .
E ainda que, ser-se homem ou mulher acaba por não ter nada de natural
mas sim de cultura ou de construção social. Aliás, para Judith Butler, citada por
Lucas Passos “o gênero é uma performance”, ou seja, “é uma identidade mantida
pela reiteração e repetição das normas de gênero” (Passos 2012). Noutras
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palavras, o género é uma produção social, “um ato intencional construído ao
longo dos anos”. Logo, pode ser visto como “uma variável fluída e não um atributo
fixo” (Cunha 2014).
Também Bergano é da mesma opinião que Butler ao afirmar que «as
diferenças que existem entre homens e mulheres são construídas socialmente»
(2012, p. 27). Como aliás, também defende Bock citada por Bergano, “o conceito
de género é entendido como uma categoria social, cultural e política que exprime
a noção que a subordinação feminina não tem origem natural, mas sim cultural,
histórica e política” (2012, p. 46).
Durante muito tempo, a identidade foi sendo vista como uma construção
social, pois ao nascer, e consoante o género, encontrava-se logo definida a
identidade. Atualmente, esta visão tem sido deixada de lado devido ao facto de
se viver em sociedades em permanente mudança. Assim, a identidade agora é
também uma construção individual, ou seja, cada indivíduo tem de ir criando,
ajustando e adaptando a sua, à medida que vai vivendo. Contudo, crê-se que,
apesar de ser um processo centrado no indivíduo, este vai tendo à sua disposição
identidades já construídas que poderá assumir, ainda que brevemente, ou então,
à medida que vai sofrendo experiências na sociedade, isso vai influenciando a
sua questão identitária.
Propõe-se então desenvolver uma pesquisa científica que terá por base
as narrativas das mulheres para perceber a construção dos seus processos
identitários. E como sabemos, a linguagem é construída socialmente pois ela não
passa de símbolos que representa e aos quais atribui significado. Logo, a
construção deste processo e a sua explicação também são construídos
socialmente.
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Resumo
A dor é um fenómeno precetivo, complexo, subjetivo e multidimensional. Foi até
há bem pouco tempo subvalorizada apesar, das suas várias implicações no bemestar daqueles que dela padecem, impondo limitações com consequente
diminuição da sua qualidade de vida. Este trabalho tem por objetivo analisar a
forma como as pessoas lidam com a dor crónica, a importância que atribuem ao
seu diagnóstico e implicação na sua qualidade de vida. Foi efetuado um inquérito
anonimo a 130 pessoas que sofrem ou sofreram de dor para tentar perceber se
a dor é valorizada enquanto o quinto sinal vital, a importância que atribuem ao
seu diagnóstico precoce por técnico da saúde credenciado e o cumprimento do
tratamento. Concluiu-se que apesar da maioria do diagnostico ter sido feito por
um médico e de quase todos responderem que a dor interfere com a sua
qualidade de vida e atribuir importância alta á consulta de dor, apenas cerca de
40 porcento fez o tratamento prescrito.
Palavras-chave: dor, dor crónica, qualidade de vida, consulta de dor, unidades
de tratamento de dor.
Abstract
Pain is a complex, subjective and multidimensional perceptive phenomenon. It
has been until recently undervalued, despite its various implications for the well-
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being of those who suffer from it due to limitations pain imposes and which,
consequently, decrease their quality of life. This study aims to analyze how people
deal with chronic pain, the importance they attribute to their diagnosis and
implication for their life quality. An anonymous survey of 130 people suffering from
pain was conducted to understand whether pain is valued as the fifth vital sign,
the importance of its early diagnosis by accredited health technician and
compliance with treatment. It has been concluded that although most of the
diagnosis was made by a physician and almost all of surveyed people answered
that the pain interferes with their quality of life and attributed high importance to
the consultation of pain, only about 40 percent carried out the prescribed
treatment.
Keywords: pain, chronic pain, quality of life, pain consultation, pain management
units.
Introdução
A dor, consensualmente considerada um fenómeno preceptivo, complexo,
subjetivo e multidimensional, é definida como uma “sensação que causa
desconforto, angústia ou sofrimento devido a estímulos de nervos sensitivos”.
Ela é referida atualmente como o quinto sinal vital constituindo-se o
elemento interativo que orienta as relações sociais.
Segundo a International Association for Study of Pain (1994), “Dor é uma
experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidular
potencial ou real, ou cuja descrição possa corresponder á existência de tal lesão”.
De acordo com esta definição a dor pode estar associada a uma lesão tecidual,
ou a variáveis cognitivas ou emocionais onde a dor é independente de dano
tecidual.
A avaliação da dor deve ter em conta a história da dor com os seus
vários parâmetros desde estímulos desencadeantes, fatores agravantes e
atenuantes, implicações na rotina diária, fatores psicológicos, sociais e
espirituais, tipos de dor, localização, duração, intensidade, etc. (Twycross 2003).
A dor pode ser classificada em aguda ou crónica de acordo com a sua
duração.
Dor aguda é uma resposta imediata a um estímulo com uma duração
limitada no tempo e desaparece com a resolução deste estímulo. É considerada
um mecanismo de alerta e tem uma função protetora.
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Dor crónica define-se pela persistência da dor por um período superior
a 3 meses e pode ser desencadeada por uma lesão ou doença prolongada por
fatores patogénicos ou físicos diferentes daqueles que a desencadearam. Alguns
autores defendem fenómenos de ‘’sensibilização’’ do sistema nervoso central
(SNC) e periférico (SNP), fatores genéticos e experiências de vidas passadas. A
coexistência de fatores emocionais, cognitivos e ambientais com um sistema
nervoso ‘’sensibilizado’’ vai proporcionar a persistência da dor e comportamentos
de doença associados. Não tem função protetora e não deve ser considerada
sintoma mas sim doença (European Federation of IASP Chapters - EFIC, 2001).
Uma das particularidades da dor é ser difícil de objetivar devido a sua
natureza subjetiva. Existem por isso vários instrumentos validados e globalmente
utilizados para medir/avaliar a dor. São exemplos a Escala Visual Analógica
(EVA), (Fig.1), e a Escala de Avaliação Numérica (EAN) (Fig.2). Permitem avaliar
a intensidade da dor mas podem também ser utilizadas para avaliar o alívio da
dor e consequentemente o êxito da terapêutica administrada.
Fig. 1 – EVA

Fonte: Imagem retirada da Internet

Fig. 2 – EAN

Fonte: Imagem retirada da Internet

O tratamento da dor pode ser farmacológica e\ou não farmacológica.
Para o tratamento farmacológico existem várias classes de fármacos disponíveis,
agrupados em analgésicos não opióides, opióides e fármacos adjuvantes.
A Organização Mundial de Saúde apresentou a Escada Analgésica (Fig.
3) como referência para o planeamento clinico de analgesia para dor crónica em
1986, legitimando a utilização de opióides analgésicos à escala mundial.
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Fig. 3 – Escada Analgésica

Fonte: Imagem retirada da Internet

Existe o consenso de que o controle da dor deve ser realizado a nível
dos Cuidados de Saúde Primários. O médico de família que conhece o doente
no seu todo, seu contexto social e familiar é o mais indicado para o seguir pois
dispõe de informações extra-clínicas extremamente relevantes para o controle
da dor. Há portanto, uma necessidade real da formação médica nas fases pré e
pós-graduadas de forma a aprender a lidar com a dor crónica e principalmente a
manejar sem medo e com segurança os opióides.
Todavia perante diagnósticos mais complexos há a necessidade da
realização de exames complementares de diagnóstico e/ou de técnicas
terapêuticas diferenciadas que poderão justificar o encaminhamento do doente
para cuidados diferenciados de dor as denominadas Unidades de Dor,
constituídas por equipas multidisciplinares.
Desenvolvimento
População e amostra
A população definida para o estudo foi constituída por 130 indivíduos
naturais e residentes em São Vicente, Cabo Verde que padeçam de dor física,
disponíveis a participar no estudo e que frequentam a Universidade do Mindelo
(estudantes, docentes e funcionários).
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Considerações éticas
Teve-se em conta, os cinco princípios ou direitos fundamentais
aplicáveis aos seres humanos: o direito à determinação, à intimidade, ao
anonimato e à confidencialidade, à proteção contra o desconforto e o prejuízo e
à, um tratamento equitativo (Fortain 1999). Foram assegurados o anonimato e a
proteção de dados (Polit 2004).
Resultados
Gráfico – 1
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Dos 130 inquiridos, 55 com o peso de 42,3% na amostra são do sexo
masculino e 75 com o peso de 57,7% são do sexo feminino.
Gráfico – 2
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Dos 130 inquiridos, 96 com o peso de 73,8% na amostra tem idade entre
os 18 a 24 anos, 28 com o peso de 28 de 21,5% tem idade compreendida entre
os 25 a 34 anos, 5 com o peso de 3,8% tem, idade entre os 35 a 44 anos, e 1
com o peso de 0,8% na amostra tem idade compreendida entre os 45 a 54 anos,
pode-se também afirmar que a maioria dos inquiridos são jovens, pois 95,4% dos
inquiridos tem a idade compreendida entre os 18 e os 34 anos.
Gráfico – 3
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Dos 130 inquiridos, 5 com o peso de 3,8% tem o ensino secundário, 1
com o peso de 0,8% tem o ensino médio, 1 com o peso de 0,8% tem o ensino
técnico e 123 com o peso de 94,6% tem ou está no ensino superior.
Gráfico – 4
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Dos 130 inquiridos, 21 com o peso de 16,2% trabalha por conta de
outrem, 1 com o peso de 0,8% trabalha por conta própria e 108 com o peso de
83,1% da amostra é estudante.
Gráfico – 5
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Dos 130 inquiridos, 12% tem ou já teve problemas respiratórios, 3,5%
tem ou já teve problemas cardíacos, 16% tem ou já teve problemas neurológicos,
4% tem ou já teve problemas psicológicos, 11,5% tem ou já teve problemas
urinários, 13,5% tem ou já teve problemas digestivos, 18,5% tem ou já teve
problemas dermatológicos, 4,5% tem ou já teve problemas endocrinológicos e
16,5% tem ou já teve problemas alérgicos infeciosos.
Gráfico – 6
Já teve algum acidente?
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Dos 130 inquiridos, 15,6% já teve um acidente de carro, 80% já teve um
acidente doméstico e 4,4% já teve um acidente cirúrgico.
Gráfico – 7
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Localização da dor

Dos 130 inquiridos que localizaram a dor, 42 com o peso de 32,3% na
amostra localizaram a dor na cabeça, 9 com o peso de 6,9% localizaram a dor
na perna ou pé, 17 com o peso de 13,1% localizaram a dor nas costas, 10 com
o peso de 7,7% localizaram a sua dor nos dentes, 4 com o peso de 4,1%
localizaram a sua dor no peito, 1 com o peso de 0,8% localizou a sua dor no
coração, 4 com o peso de 4,1% localizaram a sua dor nos joelhos, 10 com o peso
de 7,7% localizaram a sua dor no estomago, 3 com o peso de 3,3 localizaram a
sua dor nos rins, 1, com o peso de 0,8% localizou a sua dor nos pulmões, 2 com
o peso de 1,5% localizaram a sua dor nos músculos, 10 com o peso de 7,7%
localizaram a sua dor no abdómen ou barriga, 1 com o peso de 0,8% identificou
a sua dor como dor menstrual, 1 com o peso de 0,8% localizou a sua dor nos
ouvidos, 2 com o peso de 1,5% localizaram a sua dor nas vias respiratórias, 4
com o peso de 4,1% localizaram a sua dor no ombro ou braço, 1 com o peso de
0,8% localizou a sua dor na garganta, 1 com o peso de 0,8% localizou a sua dor
nos olhos, 1 com o peso de 0,8% localizou a sua dor nos testículos, 2 com o peso
de 1,5% identificou a sua dor como psicológica, 1 com o peso de 0,8% localizou
a sua dor no apêndice, 1 com o peso de 0,8% localizou a sua dor no útero, 2 com
o peso de 1,5% localizaram a sua dor nas articulações.
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Gráfico – 8
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Dos 130 inquiridos sobre qual a origem da sua dor, 23 com o peso de
17,7% na amostra disseram que a dor tem origem psicológica, 39 com o peso de
30% disseram que a dor tem origem uma doença, 57 com o peso de 43,8%
disseram que a dor tem origem na lesão de um órgão/membro, e 11 com o peso
de 8,5% não sabem ou não responderam à questão.
Gráfico – 9
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão se “a dor é fixa ou
irradia”, 124 com o peso de 95,4% na amostra disseram que a dor é fixa e 6 com
o peso de 4,6% na amostra disseram que a dor irradia.
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Gráfico – 10
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Dos 6 inquiridos que responderam que a dor irradia, 1 com o peso 16,7%
na amostra disse que a dor irradia para o outro lado do peito, 1 com o peso 16,7%
na amostra disse que a dor irradia para a coluna dorsal, 1 com o peso 16,7% na
amostra disse que a dor irradia para a nuca, e 3 com o peso de 50% disse que a
dor irradia para o outro lado da barriga.
Gráfico – 11
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Dos 130 inquiridos que responderam à pergunta se “para além da dor,
tem mais alguma queixa,” 8,5% queixa-se de náuseas/vómitos, 6,3% queixa-se
de vertigens/tonturas, 3,5% queixa-se de fraqueza nos braços/pernas, 1,9%
queixa-se de tremores, 17,9% queixa-se de cansaço, 6% queixa-se de cãibras,
9,4% queixa-se de insónias, 3,1% queixa-se de palpitações, 7,5% queixa-se de
falta de apetite, 5.7% queixa-se de emagrecimento, 2,8% queixa-se de diarreia,
5,7% queixa-se de tristeza, 10,7% queixa-se de irritabilidade, 4,1% queixa-se de
solidão e 7,2% para além da dor queixa-se de desmotivação.
Gráfico – 12
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Dos 130 inquiridos que respondera à perguntaram ‘’pensa que a dor
esteja relacionada com algum problema que lhe tenha acontecido”, 49 com o
peso de 37,7% responderam que sim, 80 com o peso de 61,5% na amostra
responderam que não e 1 com o peso de 0,8% não sabe ou não respondeu.
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Gráfico – 13
Diga qual foi o problema
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Dos 49 inquiridos que responderam sim à pergunta “pensa que a sua
dor esteja relacionado com algum problema que lhe tenha acontecido”, 5 com o
peso de 10,2% na amostra disseram que o problema foi o stress, 8 com o peso
16,3% na amostra disseram que o problema foi uma contusão, 4 com o peso de
8,2% na amostra disseram que o problema foi uma tensão ocular, 7 com o peso
de 14,3% na amostra disseram que o problema foi um acidente, 1 com o peso
de 2% na amostra disse que a dor foi resultado de preocupações, 13 com o peso
de 26,5% na amostra disseram que o problema foi uma queda, 1 com o peso de
2% na amostra disse que o problema foi abstinência ao café, 1 com o peso de
2% na amostra disse que o problema foi uma conização do útero, 1 com o peso
de 2% na amostra disse que o problema foi uma perda de um familiar, 1 com o
peso de 2% na amostra disse que o problema foi uma apendicite, 3 com o peso
de 6,1% na amostra disse que o problema foi má alimentação, 2 com o peso de
4,1% na amostra disse que o problema foi mudança de ambiente, 1 com o peso
de 2% na amostra disse que o problema foi doença e 1 com o peso de 2% na
amostra disse que o problema foi um parto.
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Gráfico – 14
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão bosque “que idade tinha
quando a dor lhe apareceu pela primeira vez” 28 com um peso de 21,5% na
amostra disseram qua a dor lhes apareceu pela primeira vez quando eram
crianças, 47 com o peso de 36,2% na amostra disseram que a dor lhes apareceu
quando jovens e 55 com o peso de 42,3% na amostra disseram que a dor lhes
apareceu pela primeira vez na idade adulta. A idade mínima do inicio da dor é de
1 ano e a máxima de 40 anos.
Gráfico – 15
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão sobre “quem
diagnosticou a sua dor”, 93 com o peso de 71,5% na amostra disseram que a dor
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foi diagnosticada por um médico, 3 com o peso de 2,3% na amostra disseram
que a dor foi diagnosticada por um psicólogo e 34 com o peso de 26,2% disseram
que não foram a nenhum médico.
Gráfico – 16
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Dos 130 inquiridos que responderam à pergunta “fizeram algum
tratamento para a sua dor”, 57 com o peso de 43,8% na amostra responderam
que sim, 72 com o peso de 55,4% na amostra responderam que não e 1 com o
peso de 0,8% na amostra não sabe ou não respondeu.
Gráfico – 17
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Dos 57 inquiridos que responderam à pergunta “fez algum tratamento
para a sua dor”, 23 com o peso de 40,4% responderam que o tratamento foi
medicamentoso, 4 com o peso de 7% responderam que fizeram fisioterapia, 1
com o peso de 1,8% responderam que fizeram repouso, 19 com o peso de 33,3%
disseram que o tratamento foi cirúrgico, 4 com o peso de 7% disseram que
fizeram terapia, 1 com o peso de 1,8% fez acompanhamento psicológico e 5 com
o peso de 8,8% responderam que fizeram apenas o diagnóstico.
Gráfico – 18
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Dos 57 inquiridos que responderam à pergunta “fez algum tratamento”,
quando questionados sobre quem indicou o tratamento, 53 com o peso de 93%
responderam que o tratamento foi indicado por um médico e 4 com o peso de 7%
responderam que o tratamento foi indicado por um familiar.
Gráfico – 19
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão “quando tem dor pede
ou aceita analgésicos”, 79 com o peso 80,8% na amostra responderam que sim,
e 51 com o peso de 39,2% na amostra responderam que não.
Gráfico – 20
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão “acha importante tratar
a dor”, 128 com o peso de 98,5% na amostra responderam que sim e 2 com o
peso de 1,5% na amostra responderam que não.
Gráfico – 21
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão “parece-lhes qua há
necessidade de centros de dor para apoio as pessoas que padecem algum tipo
de dor”, 128 com o peso de 90,8% na amostra responderam que sim, 11 com o
peso de 8,5% na amostra responderam que não há necessidade de centros de
dor e 1 com o peso de 0,8% na amostra não sabe ou não respondeu.
Gráfico – 22
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Dos 130 inquiridos que responderam à pergunta “qual a importância de
uma consulta de dor,” 114 com um peso de 87,7% na amostra responderam que
tem muita importância e 16 com o peso de 12,3% na amostra responderam que
tem uma importância média.
Gráfico – 23
Acha que a dor interfere na sua qualidade de vida?
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Dos 130 inquiridos que responderam à questão “acha que a dor interfere
na sua qualidade de vida”, 117 com o peso de 90% na amostra disseram que sim
e 13 com o peso de 10% na amostra responderam que a dor não interfere na sua
qualidade de vida
Discussão dos resultados
A discussão dos resultados é o núcleo central de qualquer investigação
científica. Permitiu analisar os resultados obtidos e tirar conclusões tendo sempre
em conta as variáveis independentes (a idade, o sexo, habilitações literárias e
categoria profissional). Os conhecimentos adquiridos poderão ajudar no
desenvolvimento de novas estratégias na abordagem da dor na sociedade Caboverdiana tendo em conta a mudança e a melhoria nos cuidados prestados.
Conclusão
A dor é uma experiência totalmente subjetiva. Perante a dor alheia
poderá existir comoção, sofrimento ou até prazer, com maior ou menor
envolvimento. Apesar de pessoal, a dor pode ser compartilhada, transformandose num sentimento coletivo permitindo a expressão “entendo a dor que sente”.
Perante este fenómeno perguntamos: o que há de social num sentimento tão
singular?
A singularidade da dor como experiência subjetiva faz dela um campo
privilegiado para projetar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Ao
aceitarmos a dor como um fenómeno sociocultural, aceitamos também que toda
e qualquer realidade humana depende da sociedade em questão.
Após avaliação cuidadosa e criteriosa dos resultados do inquérito
aplicado a 130 pessoas da Universidade do Mindelo tiraram-se conclusões
relativas aos objetivos do estudo.
Nível de escolaridade elevado como seria de esperar; uma população
muito jovem; na sua maioria do sexo feminino, que refere início de dor numa
idade muito precoce.
O diagnóstico da dor foi feito na sua maioria (71,5%) por um médico; a
quase totalidade da amostra achou importante tratar a dor (98,5%) e a existência
de consulta de dor (87,7 %); 90,8% respondeu sim à necessidade de existência
de centros de dor; a maioria (90%) acha que a dor interfere na qualidade de vida,
apesar de apenas uma minoria (43,8 %) ter feito o tratamento prescrito.
Estas conclusões poderão ser aplicadas para a melhoria dos cuidados
prestados sem qualquer tipo de descriminação, com inclusão social e igualdade
de direitos. Terá como grande objetivo, divulgar a importância do tratamento da
dor, a existência de consulta de dor e unidades de tratamento de dor, de forma a
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garantir cuidados aos que padecem, que irá refletir na melhoria da qualidade de
vida o melhor indicador do bem-estar de uma sociedade.
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Resumo
O presente artigo debruça sobre a problemática das crianças em situação de rua
em São Vicente, Cabo Verde, procurando, por um lado, analisar a situação das
mesmas que nos permite compreender o fenómeno, e traçar o perfil psicossocial
deste grupo. Paralelamente, pretende-se compreender a situação psicossocial
das famílias das crianças do estudo. A investigação apresentada é o resultado
da prática profissional do Centro Social SOS de São Vicente (CS-SOS.SV),
levada a cabo no período de abril de 2015 a setembro de 2016. Ao longo do
artigo são esboçados a vivência das crianças em situação de rua, particularmente
no que se refere ao modo de sobrevivência e expetativas futuras. Pretende-se
ainda, analisar a perceção que os pais têm da situação dos filhos, refletindo sobre
as condições de vida das famílias, bem com evidenciar as caraterísticas
psicossociais das mesmas que podem constituir fatores de risco, à proteção das
crianças. Em 2015 foi identificado pelos técnicos do Centro Social SOS de São
Vicente um total de 33 crianças em situação de rua, centradas nas diversas
artérias da cidade do Mindelo. Tendo este número aumentado ao longo do ano
de 2016 para 46 crianças em situação de rua, ao efetuar uma segunda análise e
atualização dos dados. As crianças e adolescentes foram identificados com base
num processo de empatia muito forte entre os técnicos e as mesmas, através de
um seguimento minucioso e incessante no terreno (cidade do Mindelo e nas
zonas circundantes). A identificação das crianças e adolescentes varia em
função de idades, desde os 06 anos aos +17 anos, demonstrando uma tendência
de encontrar crianças com idade cada vez mais novas nas ruas. Neste estudo foi
feito uma análise exaustiva das ferramentas do programa Reforço Familiar
desenvolvido pelo Centro Social SOS de São Vicente. O questionário de
identificação da situação sociofamiliar, fichas de identificação sociofamiliar da
criança. Aleada a estas, foi incrementado mais dois questionários direcionados
às crianças e adolescente. As 44 crianças e adolescentes que participaram do
estudo são provenientes de 39 famílias (tutores). Destas foram selecionadas 12
para efetuar uma análise psico-familiar.
Palavras-chave: criança em situação de rua, famílias desestruturadas,
condições de vida, políticas de proteção infantil, São Vicente.
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Abstract
This article focuses on the problem of street children in São Vicente, Cape Verde.
The aim is to analyse the situation of children in the street, which allows us to
understand the phenomenon and to outline the psychosocial profile of this group.
At the same time, it intends to understand the psychosocial situation of the
children families in the study. The research presents the result of the professional
practice at the SOS Social Centre of São Vicente (CS-SOS.SV), carried out in the
period from April 2015 to September 2016. Throughout the article we outline the
experience of children particularly in terms of survival and future expectations.
Also, we analyse the perception that parents of children situation, reflecting on
the living conditions of the families. We a highlight the psychosocial
characteristics of the children that may constitute risk factors. In 2015, a total of
33 street children, in the various streets of Mindelo city, were identified by the
technicians of the SOS São Vicente Social Centre. This number increased during
the year 2016 to 46 street children, which resulted in a second analysis and
updating of the data. The children and adolescents were identified on the basis of
a very strong empathy process between the technicians and a constant follow-up
in the terrain (Mindelo city and surrounding areas). The identification of children
and adolescents varies according to age, from 6 to 17 years old, demonstrating a
tendency to find younger and younger children on the streets. In this study, an
exhaustive analysis of the tools of the Family Reinforcement program developed
by the São Vicente Social Centre is carried out. The questionnaires identify the
socio-family situation of the child. In addition, two questionnaires aimed at children
and adolescents were added. The 44 children and adolescents who participated
in the study come from 39 families (tutors). From these, 12 were selected to
perform a psycho-family analysis.
Keywords: street children, broken families, living conditions, child protection
policies, São Vicente.

Introdução
A problemática de crianças em situação de rua tem suscitado a
preocupação de todos, desde as autoridades, às ONG’s até à sociedade no seu
todo. Com a emergência do turismo notou-se um aumento significativo de
crianças nas ruas da ilha de São Vicente, justificado pela precariedade
socioecónomica, pela irresponsabilidade parental, pela violência doméstica, uso
abusivo de drogas e álcool pelos tutores, entre outros.
A permanência destas crianças na rua arrasta consigo uma quantidade
de problemas sociais dos quais se destacam o abandono escolar, o trabalho
infantil, a violência sexual, o uso de drogas ilícitas, comportamentos de conflito
com a lei, comprometimento do setor turístico, entre outros.
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O problema de criança de rua é um fenómeno muito complexo,
resultante da história política, económica e social de qualquer país. Tem sido
uma das mais marcantes faces da pobreza na maioria dos países em
desenvolvimento. Em Cabo Verde tem-se verificado o aumento significativo da
taxa de desemprego - em 2016 a taxa de desemprego a nível nacional aumentou
de 12,4% (2015) para 15%. A Ilha mais afetada é a de São Vicente com 18%
(2016) acima da média nacional. Em São Vicente os jovens são os mais afetados,
cerca de 49,7% com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.
Frente a este cenário, para a sua melhor compreensão e intervenção,
exige-se uma multiplicidade de intervenientes como a família, o Estado, a
sociedade, as organizações, instituições públicas e privadas, numa relação
integradora e multifacetada. Neste sentido, as políticas sociais devem ser
revistas e adaptadas a realidade de cada ilha, devido a riqueza, a diversidade,
carência e necessidade de cada ilha.
Com o presente estudo pretendemos alcançar dois objetivos
primordiais: o primeiro centra-se na tentativa de analisar a situação dessas
crianças e adolescentes para compreender o fenómeno, e traçar o perfil
psicossocial dos participantes, e o segundo pretende compreender a situação
psicossocial das famílias das crianças e adolescentes do estudo. O estudo
apresentado é o resultado da prática profissional do Centro Social SOS de São
Vicente (CS-SOS.SV)1, a única ONG2 que trabalha diretamente com as crianças
em situação de rua e suas famílias.
Definição e Conceito
No artigo 4.º do ECA3- CV, encontra-se estabelecida a definição da
criança e o adolescente em função da idade, entendida como: 1. a) “Criança”,
todo o indivíduo antes de completar os doze anos de idade; b) “Adolescente”,
todo o indivíduo a partir dos doze anos e até que complete os dezoito anos de
idade.
Na perspetiva de Inter-NGO (1983, citado em Martins 1996b), criança
de rua é menino ou menina que não alcançou a idade adulta e para quem a rua
(no senso mais amplo da palavra, incluindo casas abandonadas, terrenos
baldios, etc.) tornou-se sua habitual fonte de vida e que é inadequadamente
protegida, supervisionada ou orientada por adultos responsáveis. Esta definição
também é usada pelas Nações Unidas (ICCB, 1985, citado em Martins 1996b).

1

(CS-SOS.SV) - Projeto das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, em funcionamento desde
de abril de 2008.
2
ONG – Organização Não Governamental
3
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
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Maus tratos e abuso de crianças
Veiga (2001) indica alguns sinais de alerta de maus-tratos infantil como:
nódoas negras, arranhões, pele inexplicavelmente macerada, marcas
indicadoras em diversas etapas de cicatrização, especialmente se há marcas de
agressão, com cintos ou escovas de cabelo; Feridas sem explicações;
Queimaduras inexplicáveis, especialmente de cigarros, mãos e pés vermelhos
(queimados sob diversas formas: ferros de engomar, pelo fogão, cordas, etc.);
Lacerações inexplicáveis com dores; criança parece ter medo de regressar a sua
própria casa.
Nesta mesma linha de pensamento, Filho (2006), (citado por Maia
2012), alerta para as seguintes evidências de agressão que nos indicam violência
na criança: Descoberta “fortuita” de uma lesão de pele significativa; Lesões
suspeitas de agressão física (e em várias fases de cicatrização); historia
indefinida ou contraditória para a lesão; lesões inconsistentes com historia/e com
estagio de desenvolvimento da criança; atitude suspeita dos pais e da criança;
aspetos importantes na entrevista com os pais e a criança.
Os riscos de ocorrência de vários tipos de abusos e violência aumenta
consideravelmente em famílias monoparentais, onde não há nenhum suporte de
outro adulto para ajudar o maltratante a lidar com o seu stress e também para
proteger a criança das consequências dos problemas do progenitor (Russell,
Henderson & Blume 1995. Citado por Maia 2012), particularmente nos casos do
uso abusivo de drogas (álcool), funcionam como desinibidores, podendo diminuir
o controlo de impulsos e levando a que os pais se comportam de forma abusiva.
Neste contexto, as crianças demonstram problemas comportamentais e são
futuramente, diagnosticadas como tendo transtorno de conduta. (West & Prinz
1987, citado por Maia 2012).
Estas crianças tendem a viver num clima de tensão e conflito familiar.
Os filhos de alcoólatras apresentam maior probabilidade, em relação as crianças
na população em geral, de sofrer, de uma variedade de problemas de saúde
física, mental e emocional, de forma semelhante as vitimas de maus tratos, que
acreditam que o abuso é sua culpa, os filhos de alcoólatras tendem a sentir-se
culpados e responsáveis pelos problemas de consumo dos seus progenitores
(Miller, Magun & Downs 1997, ciatdo por Maia 2012).
Alienação parental
Outro fator preponderante que atualmente tem dado uma importante
enfase na compreensão da situação de vulnerabilidade da criança, é a alienação
parental. A criança vítima de alienação parental revela, na ótica de Lowentein
(citado por Feitor 2012), a mesma hostilidade que os progenitores, com uma “folie
a deux”. Identificam-se e imitam o progenitor alienador. As crianças não desejam
visitar ou passar tempo com o pai alienado. O sentimento de rejeição por parte
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da criança em relação ao pai ausente é idêntico ao projetado pelo alienador. As
crianças padecem das mesmas desilusões e crenças irracionais que o progenitor
guardião. A criança sente-se com poder na sua aliança com o progenitor
alienador. Não se sentem culpados nem tem medo dos tribunais. A criança não
apresenta razões validas para rejeitar o outro pai relatando apenas aquilo que
lhe foi dito como se fosse um sentimento próprio. Não são capazes de ver nada
positivo no progenitor ausente.
Estilos de educação parental
Baumrind 1966 (citado por Born 2005), compara três tipologias de estilo
de educação parental, observados ao longo do desenvolvimento da criança.
Estilo permissivo (permissive parent), com caraterísticas dominantes: não
punitivo; inspirar-se-á na opinião do filho para a decisão de política familiar; dará
explicações sobre as regras familiares; é pouco exigente ao nível da
responsabilidade das tarefas caseiras; apresentar-se-á como um recurso para
cumprir os desejos do filho; autorizará o filho a decidir as suas atividades como
entender; não encoraja obediências as normas exteriores; utilizará a razão mas
certamente não o poder que o filho realize uma tarefa; evitará exceder o controlo
sobre o filho; não entravará, ou fá-lo-á pouco, o comportamento do filho. Estilo
autoritário (authoritarian parent) é caraterizado como: determina, controla e
avalia os comportamentos e as atitudes do filho de acordo com uma norma de
conduta, geralmente a norma absoluta de uma autoridade suprema; valoriza a
obediência como uma virtude e favor as medidas punitivas, enérgicas para fazer
curvar o filho nos pontos em que as suas ações ou seus valores entram em
conflito com aquilo que o progenitor pensa; inculca valores instrumentais, como
o respeito pela autoridade, pela ordem e pelas tradições; não encoraja as
discussões com a criança, pensando que ela tem apenas que aceitar as suas
palavras como um fator absolutamente correto, mantendo a criança no seu lugar
reduzindo assim a sua autonomia; torna a criança responsável por uma parte da
ordem da casa. Estilo democrático (democratic parent) atua de seguinte forma:
dirige as ações do filho, mas de modo racional e orientado para o resultado;
encoraja a discussão com o filho; partilha os raciocínios que suportam a política
familiar; valoriza os atributos específicos e instrumentais, como a autonomia e a
conformidade; exerce um controlo firme nos pontos de divergência mas não
encerra o filho nas suas restrições; conhece os direitos do filho como os de um
adulto, mas também os interesses específicos à sua idade; reconhece que o filho
apresenta particularidades, mas estabelece normas para a sua conduta futura;
utiliza a razão assim como o poder para atingir os seus objetivos.
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Estudos realizados
Crianças em situação de rua no contexto cabo-verdiano
Com base nos estudos, há quatro categorias de situação de rua em que
as crianças cabo-verdianas podem ser encontradas: crianças inseridas em
territórios protegidos em seus bairros de origem; crianças em situação de rua nos
seus bairros de origem; crianças em situação de rua constituindo territórios em
espaços nobres ou de circulação de bens e pessoas de classes superiores
(moram parcial ou permanentemente na rua); crianças em situação de rua, longe
de seus locais de moradia exercendo atividades a mando dos familiares. Lima
(2006) parte dos estudos realizados por Anjos e Varela (2005), para efetuar uma
melhor leitura analítica do fenómeno, define caraterísticas que diferenciam as
crianças na rua e de rua, tendo como pano de fundo o seu trabalho etnográfico
nos espaços de maior concentração dessas crianças (no mercado de Sucupira,
no Plateau da Praia), afirmando a existência de dois grupos tipológicos de
crianças que circulam autonomamente no mercado. No primeiro grupo,
encontram-se as crianças que desempenham as suas atividades nas imediações
dos mercados, na maioria das vezes a mando dos familiares, vendendo produtos
diversos, encontram-se fora do sistema escolar passando maior parte do seu
tempo seu tempo na rua e voltam à noite para casa.
A pesquisa realizada por Anjos e Varela (2005) indica uma forte
correlação entre o abandono da escola e o abandono da casa. Das 663 crianças
em situação de rua identificadas, neste estudo, quase metade era de crianças
em uma relação irregular ou inexistente com a escola. O estudo englobava as
crianças de rua no interior do universo mais geral de crianças em situação de
rua. Em 2005, considerando os três maiores espaços de exposição de crianças
a situações de risco, os Concelhos de Praia, Sta. Catarina, Sta. Cruz, Tarrafal,
S. Vicente, no total foram encontradas 184 crianças de rua e 479 crianças que
vivenciam situações permanentes de risco na rua, sem serem propriamente de
rua.
Diagnóstico da situação de vulnerabilidade das crianças de rua face a
IST/VIH/SIDA
A maior parte das crianças em situação de rua não chega a ter uma fase
de rutura dos vínculos com a família (de origem ou adotivo) a ponto de pernoitar
na rua por um período suficientemente longo para que possa, nesse período, ser
tomada como criança de rua. O estudo refere que em 1986 a Unicef apresentou
uma nova tipologia composta de três itens, em que o principal ponto é o contato
familiar, neste sentido, destaca-se: a) candidato para a rua - crianças trabalhando
na rua mas vivendo com sua família b) criança na rua - com suporte familiar
inadequado e/ ou esporádico c) criança de rua - funcionalmente sem suporte
familiar. Assim, temos, num primeiro momento, a simples constatação da
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presença de crianças em situação de rua e fora do controle das famílias ou
adultos. O estudo conclui-se que, a maioria das crianças de rua não são
abandonadas por família, pelo contrário, elas saem de casa fugindo de maustratos, pobreza ou da simples autoridade dos pais. A falta de estabilidade da vida
familiar é a razão principal para levar uma criança às ruas, encontrando outras
crianças que vivem de situações igualmente difíceis, no entanto, as crianças em
jogo descobrem que no mundo de rua elas são tao maltratadas quanto nas suas
casas.
Segundo Veiga (2001), as causas que estão por detrás do fenómeno de
crianças de rua prendem-se nos seguintes: A situação financeira das famílias;
agregados familiares numerosos; paternidade irresponsável; excesso de rigor na
educação e espirito retrógrado dos pais que impede a compreensão dos
problemas dos filhos; insucesso escolar e discriminação nas escolas.
Aspetos legais de proteção a infância
Todos os sistemas e/ou mecanismos de proteção a infância devem
passar obrigatoriamente pelos pressupostos da Convenção dos Direitos da
criança e do adolescente. Em 1989 a ONU aprova a Convenção dos Direitos da
Criança, colocando-a como sujeito de direito e como cidadão privilegiado, dentro
do princípio da proteção integral, e o nosso país, já em 1990, como decorrência
de discussões em âmbito nacional, aprova o Estatuto da Criança e do
Adolescente de acordo com essa nova orientação (CONDECA, 1996). Em Cabo
Verde a CDC (Convenção dos Direitos da Criança)4 foi ratificada a 20 de
novembro de 1990, representando um mecanismo nacional com diretrizes
internacionais que visa promover, proteger e restituir os direitos inerentes à
criança e adolescente, garantindo-lhes o seu desenvolvimento integral e a
construção da sua plena autonomia pessoal e cidadã, de acordo com o
estabelecido e atribuído pela Constituição, pelos tratados internacionais de que
Cabo Verde é parte e pelas demais leis da República.
No seu Artigo. 9º Prioridade na efetivação dos direitos - Constitui dever
da família, do Estado, da comunidade e da sociedade em geral assegurar, com
prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Proteção e
auxílio em qualquer circunstância; Exigibilidade de proteção jurídica; Atenção
preferencial na formulação e execução da política de proteção integral, composta
pelas políticas sectoriais e pela política de proteção especial; Destino privilegiado
de recursos públicos para as áreas relacionadas com a proteção da infância e da
adolescência; Prioridade no atendimento nos serviços públicos e privados.

4

http://www.panapress.com/Cabo-Verde-assina-Convencao-sobre-Direitos-das-Criancas--3844511-51-lang4 index.html
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Artigo 10.º Princípio do superior interesse da criança e do adolescente.
Em todas as medidas concernentes à criança e ao adolescente adotadas pelo
Estado, designadamente, através dos poderes executivo, legislativo e judicial, do
poder local e da sociedade, deve prevalecer o princípio do interesse superior da
criança e do adolescente e o respeito pelos seus direitos.
Artigo 31.º Direito à proteção familiar. A família deve oferecer um
ambiente de afeto e segurança, que permita o desenvolvimento integral da
criança e do adolescente e os proteja de qualquer catividade que afete a sua
integridade pessoal. No exercício do poder de correção, os pais devem ter
sempre presente o direito da criança e do adolescente a uma educação isenta
de violência, castigos corporais, ofensas psíquicas e outras medidas contra a
dignidade, que são inadmissíveis.
Metodologia
Amostra
A investigação foi realizada com 44 crianças e adolescentes em
situação de rua, e 12 encarregados de educação das crianças e adolescentes do
estudo. A escolha foi aleatória, não probabilística, abrangendo a maioria das
crianças e adolescentes em situação de rua identificados pelo Centro Social SOS
de São Vicente no período de 2015/2016.
Instrumentos
Para a recolha dos dados procedeu-se a aplicação de três ferramentas:
questionário de identificação da situação de criança, elaborado pelos técnicos do
Centro Social SOS (2015), questionário de avaliação inicial da situação familiar
do Centro Social SOS, é um questionário que avalia a situação sociofamiliar e as
condições de vida das famílias, com questões mistas.
Procedimentos
A recolha de dados decorreu no âmbito da prática profissional dos
técnicos do Centro Social SOS de São Vicente, com objetivo de identificar e
intervir nestas crianças, no período de abril de 2015 a setembro de 2016, através
de um processo em várias etapas. Inicialmente efetuou-se um processo de
observação não participante das crianças em várias artérias da cidade do
Mindelo, posteriormente seguiu-se um processo de observação participante,
iniciando assim o processo de empática para com as crianças, dando inicio a
interação com as mesmas nos locais de permanência em diversos momentos.
Finalmente foi preenchida a ficha de identificação da situação da criança nos
próprios locais de permanência, na medida em que as próprias concordavam em
colaborar.
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Ao longo do ano de 2015 foram identificadas 33 crianças e adolescentes
nas ruas do Mindelo. Procedeu-se uma nova atualização ao longo do ano de
2016, e o número aumentou para 44, as crianças e adolescentes foram
observadas em várias artérias da cidade do Mindelo. Após o término da etapa de
identificação das crianças, o Centro Social SOS de São Vicente admitiu no seu
programa de proteção infantil 12 crianças na sua casa de passagem (regime de
internamento), e foi iniciado o processo de identificação e aproximação dos
familiares das crianças identificadas, tendo iniciado o contato com as mesmas
através de visitas domiciliárias dos técnicos do CS-SOS de SV. Para análise da
situação sociofamiliar e condições de vida, aplicou-se o questionário de avaliação
inicial familiar ao longo das visitas domiciliárias. O questionário de análise da
situação da criança de rua foi aplicado aos participantes na medida em que se
fazia a identificação das mesmas.
No procedimento de tratamento e análise dos dados quantitativos
recolhidos do questionário foi efetuado usando o software IBM SPSS versão 20.0
(Statistical Package for the Social Sciences). Levou-se a cabo, primeiramente, o
processo de análise dos dados com a descrição das variáveis sociodemográficas
em estudo, bem como a análise estatística descritiva, e finalmente foi feita uma
abordagem cross sectorial dos dados.
Os dados do questionário da avaliação inicial das famílias foram
analisados através da análise de conteúdo sob o sistema de categorias, por se
tratar de um questionário semiaberto, por um lado, e por outro, pelo carater
reduzido do número de participantes, não poderia proceder a dados estatísticos.
Resultados
Caracterização sociodemográfica da amostra
Foi constituída uma amostra de 44 crianças e adolescente de em
situação de rua, todas do sexo masculino. A idade média centra nos 14-17 anos,
sendo o limite inferior de 6 anos e o superior +17 anos.
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Gráfico 1 – Idade dos participantes

Gráfico 2 – Escolaridade dos participantes

Observando o Gráfico 1, verifica-se que a maioria das crianças no
estudo tem a idade entre os 14-17 anos, equivalendo a 50,0% do total da
amostra, e há uma tendência de essa idade de ir à rua ser cada vez mais precoce
(a partir dos 6 anos de idade).
Analisando o nível de escolaridade dessas crianças (Grafico 2), podese observar que a maioria (43,18%) tem o segundo ciclo do ensino básico
incorporando o 3º e o 4º ano de escolaridade. Dos participantes, 11,36%
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conseguiram frequentar o primeiro ciclo do ensino secundário (7º e 8º ano), e
uma minoria (cerca de 2%) são analfabetas.
Gráfico 3 – Situação escolar dos participantes

Gráfico 4 – Ocupação dos participantes

Analisando a situação escolar atual (Gráfico 3), 52,3% dos participantes
abandonaram os estudos nos anos anteriores, 25,0% encontravam-se fora do
sistema de ensino, e 18,2% não se encontravam matriculados. No Gráfico 3
observa-se que 31,82% dos participantes são estudantes, a maioria com 59,1%
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estão sem ocupação; 4,6% lavam carros, e a mesma percentagem encontravamse na cadeia por estarem em situação de conflito com a lei.
Gráfico 5 – Contato com a família

Gráfico 6 – Histórico de institucionalização

Dos dados do Gráfico 5, observa-se que 75,0% dos participantes
mantém contatos com as suas famílias, 13,6% as vezes vão dormir em casa dos
pais, e uma minoria de 11,4%, já perderam o contato definitivo com suas famílias.
Como se pode observar, a maioria (63,64%) dos participantes do estudo
apresenta histórico de institucionalização, 6,8% já passaram por instituições e
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cerca de 30%, relataram que nunca tiveram contato com instituições de
acolhimento infantojuvenil. Relativamente a visão da criança sobre a situação
socioeconómica dos seus pais, cerca de 63,64% não trabalham, 27,27% das
crianças declararam que apenas o pai trabalha, e uma minoria (9%) admitiram
que só a mãe é que trabalha em casa.
Ao efetuar uma triagem sobre a violência intrafamiliar, o Gráfico 9
aponta que 100% das crianças foram vítimas desse tipo de violência.
Tabela 1 – Tipos de violência sofrida

Violência sofrida

Física
Psicológica
Negligência
Total

N

Respostas
Percentagem

Percentagem
dos casos

13
41
44
98

13,3%
41,8%
44,9%
100,0%

29,5%
93,2%
100,0%
222,7%

a. Dichotomy group tabulated at value 1

Observando os dados da tabela, as crianças são vítimas de três
tipologias de violências: a violência física com 13 respostas, esquivamente a
13,3% das respostas obtidas, seguidamente aparece a violência psicológica
obtendo 44 respostas ocupando 41,8%, a negligência aparece liderar a tabela
com 44 respostas, representando 44,9% do total das respostas.
Tabela 2 – Meios de sobrevivência na rua
Respostas
N

Meios de
sobrevivência
na ruaa

Percentagem

Percentagem
dos casos

Pede esmola

39

25,5%

92,9%

Furta para comer
Rouba outras
crianças
Trabalha (limpa
carros e ou apoia os
outos)
Total

39

25,5%

92,9%

40

26,1%

95,2%

35

22,9%

83,3%

153

100,0%

364,3%

a. Dichotomy group tabulated at value 1

Analisando a dinâmica das crianças na rua, como meio de sobrevivência
utilizam várias estratégias: 25,5% assumiram que pedem esmola para
sobreviver, e a mesma percentagem admitiram que furtam para comer, cerca de
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26,1% declararam que roubam outras crianças para sobreviver na rua, e 22,9%
assumiram que limpam e lavam carros e ou apoiam outras pessoas, em troca de
alguns trocos.
Tabela 3 - Razões que levam as crianças para rua
N

Respostas
Percentagem

Percentagem
dos casos

Pobreza

35

17,0%

79,5%

Razões que Alcoolismo dos pais
levam as
Violência na família
crianças para
Influencia dos amigos
a
rua
Outros:consumismo/jo
gar em Cyber
Total

43
42
44

20,9%
20,4%
21,4%

97,7%
95,5%
100,0%

42

20,4%

95,5%

206

100,0%

468,2%

a. Dichotomy group tabulated at value 1

Analisando as várias razões que impulsionam as crianças à rua, estes
demonstraram uma importância quase impercetível ao fazer uma análise
comparativa. A influência dos amigos lidera as razões ocupando 21,4% dos
dados da tabela, usos de drogas, como o álcool, aprece nos dados ocupando
cerca de 20,9% dos mesmos. A violência familiar e outras razões não
especificadas ocupam a mesma percentagem (20,4%) dos dados, e último lugar
a pobreza dos pais aparecem como um dos fatores menos importantes na
perceção das crianças como uma das causas que lhes impulsionam a ir para rua.
Tabela 4 - Dificuldades enfrentadas na rua

Dificuldades
enfrentadas
na ruaa

Vítima de violência física
por parte dos colegas
Fome
Discriminação
Uso álcool dos pais
Uso de drogas
Vítima de violência sexual
Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1
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N

Respostas
Percentagem

Percentagem
dos casos

42

16,3%

95,5%

43
44
43
42
43
257

16,7%
17,1%
16,7%
16,3%
16,7%
100,0%

97,7%
100,0%
97,7%
95,5%
97,7%
584,1%
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Analisando a dinâmica da vivência das crianças nas ruas, os dados da
tabela evidenciam os seguintes: 16,3% dos participantes admitiram sofrer
violência física por parte dos seus colegas, 16,7% das crianças relataram que
passam fome na rua, 17,1% relataram que sofrem de discriminação, 16,7% dos
participantes apontaram como dificuldades enfrentadas o uso de estupefacientes
por parte dos pais (ocupando a mesma percentagem o uso do álcool (16,7%) e
drogas por sua vez ocupa os 16,3%). Dos dados, 16,7% dos participantes
admitiram ser vítimas de abuso sexual por parte dos colegas de rua.
Tabela 5 – Drogas consumidas pelas crianças
Respostas
N

Drogas
consumidas pelas
crianças

Uso de drogas
Tipos de droga Padjinha
Tipo e droga - Álcool
Tipo de droga Tabacos
Tipos de droga Pedra/Crack

Percentagem

Percentagem
dos casos

40

23,1%

90,9%

41

23,7%

93,2%

42

24,3%

95,5%

31

17,9%

70,5%

19

11,0%

43,2%

Total 173

100,0%

393,2%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

A tabela acima demonstra as tipologias de estupefacientes utilizadas
pelas crianças e adolescentes. Das respostas, o uso de drogas sem
especificação, ocupa uma percentagem de 23,1%, observa-se que o uso do
álcool aparece com uma percentagem ligeiramente acima do anterior com 24,3%
das respostas, seguidamente do uso da padjinha (2,7%). O uso do tabaco
aparecem com 17,9% dos dados, e finalmente com uma percentagem
ligeiramente mais baixa (11,0%) aparece o uso de pedra/crack.
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Tabela 6 – Tipos de substâncias usadas pelos pais
Respostas

Tipos de
substâncias
usadas pelos
paisa

N

Percentagem

Percentagem
dos casos

Bebidas alcoólicas

41

57,7%

97,6%

Padjinha/cannabis

16

22,5%

38,1%

Tabaco/cigarro

5

7,0%

11,9%

Crack

3

4,2%

7,1%

Café

6

8,5%

14,3%

71

100,0%

169,0%

Total
a. Dichotomy group tabulated at value 1

Analisando a tipologia de substancias psicoativas utilizadas pelos pais,
na perspetiva dos participantes, 71 respostas, destinam-se ao uso de bebidas
alcoólicas lideram os dados da tabela com (57,7%), seguido do uso de
padjinha/cannabis (22,5%). Outras substancia consumidas ocuparam uma
percentagem mínima dos dados, como o caso do tabaco (7,0%) e o uso do crack
(4,2%), bem como uso do café (8,5%).
Tabela 7 – Aplicabilidade dos recursos (dinheiro) angariados na rua

Aplicabilidade
dos recursos
angariados

Ajuda os familiares
Come
Compra
equipamentos
Compra droga
Compra álcool
Total

N
30
44

Respostas
Percentagem
14,6%
21,5%

Percentagem
dos casos
68,2%
100,0%

43

21,0%

97,7%

44
44
205

21,5%
21,5%
100,0%

100,0%
100,0%
465,9%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

De acordo com as respostas obtidas (205), a aplicabilidade dos recursos
angariados na rua (dinheiro em particular), são destinados a vários fins: Ajudar
os familiares lidera a tabela com 16,6%, comer (21,5%), comprar equipamentos
(não especificados), compra de álcool e outras drogas aparecem com a mesma
percentagem (21.5%).

176

Fenómeno de criança de rua em São Vicente, Cabo Verde

Efetuou-se uma abordagem cross sectorial para analisar a ocupação
atual dos participantes com as perspetivas dos mesmos.
Tabela 8 - Ocupação dos participantes/perspetivas para o futuro

Arranjar um
trabalho para o
próprio sustento

Ir para a tropa

Sem perspetiva

Estudante
Sem ocupação
Lava carros
Esta na cadeia
Total

Ficar na rua
para sempre

Ocupação
dos
Participantes

Estudar e formar
em alguma área

Perspetiva para o futuro

13
10
0
1
24

1
9
0
0
10

0
1
0
0
1

0
3
2
1
6

0
3
0
0
3

Total

14
26
2
2
44

De acordo com os dados da tabela, dos 44 participantes do estudo, 13
crianças que estudam preferem dar continuidade aos estudos, e no futuro formarse em alguma área, e apenas 1 prefere ficar na rua para sempre. Dos 26
participantes sem ocupação, 10 querem estudar e formar em alguma área, 9
participantes querem ficar na rua para sempre, 1 quer arranjar um trabalho para
o próprio sustento, 2 participantes preferem ir para tropa (serviço militar), e 3
participantes continuam sem perspetiva. Os 2 participantes que lavam carros
preferem ir para tropa (prestar serviço militar). Dos 2 jovens que se encontram
presos na Cadeia Civil de São Vicente, 1 quer estudar e formar-se em alguma
área e o outro quer ir para tropa.
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Gráfico 10 – Tempo de permanência na rua

Gráfico 11 - Perdas com a permanência na rua

Fazendo uma análise comparativa entre o tempo de permanecer na rua
e as possíveis perdas na vida da criança/adolescente, observa-se no Gráfico 10
que o tempo de permanência na rua varia entre alguns meses, equivalente a
9,09% dos dados à mais do que 5 anos ocupando 15,91% dos dados. A maioria
dos participantes, por um lado, tem entre 1-2 anos (43,18) de permanecia na rua
e por outro, 3 - 4 anos com 31,82%. Relativamente as perdas ocorridas com o
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tempo de permanência na rua (Gráfico 11), a perceção dos participantes dividemse, por um lado, mais de metade (59,09%) apontaram que não perderam nada
ao longo da sua estadia na rua, e por outro, cerca de 11,36% relataram ter
perdido a sua infância, 15,91% admitiram ter perdido os amigos da escoa, e
13,64% afirmaram ter perdido a escola.
Gráfico 12 – Ganhos com a permanência na rua

Gráfico 13 – Achas que a tua família é culpada

Ao serem questionados sobre os ganhos que obtiveram ao longo da sua
permanência na rua assinalados no Gáfico12, também os dados se dividem: uma
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grande percentagem (59,09%) admitiu ter ganhado mais liberdade, cerca de
2,27% afirmaram que tornaram-se mais responsáveis, 6,28, assumiram ser
menos responsáveis, 20,45% relataram que ganharam mais amigos, e 11,36%
assumiram não ter tido qualquer ganho com estadia na rua. Relativamente aos
responsáveis que impulsionam as crianças a irem para rua (Gráfico 13), 88,64%
os participantes admitiram que os pais não são culpados/responsáveis por se
terem tornado criança de rua, entretanto, cerca de 11,36 assumiram que os pais
são culpados/responsáveis pelo fato de estarem na rua.
Gráfico 14 – Histórico de conflito com a lei

Gráfico 15 – Distúrbio da ordem pública
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Gráfico 16 – Comportamentos violentos para com colegas e outras pessoas

Ao observar o Gráfico 14 percebe-se que a maioria (70,45%) dos
participantes do estudo já tem histórico de conflito com a lei. Relativamente aos
comportamentos dos participantes que estão diretamente relacionados com as
manifestações do conflito com a lei ao longo da sua estada na rua, foram
evidenciadas duas modalidades: a primeira encontra-se comportamento de
distúrbios da ordem pública (97,73%) e a segunda enfatiza os comportamentos
violentos para com os colegas e outras pessoas (100%).
Resultados do questionário inicial de avaliação familiar
Análise da situação sociofamiliar das famílias
Ao efetuar uma análise da situação sociofamiliar das famílias das
crianças e adolescentes em situação de rua, foram tidas em conta as seguintes
categorias: caracterização sociodemográfica, condições habitacionais,
condições de vida, segurança alimentar, redes de apoio psicossocial/suporte
psicossocial, cuidados de saúde, caraterísticas psicológicas, perceção dos pais
com relação a situação dos filhos.
Caracterização sociodemográfica das famílias das crianças
identificadas
As 44 crianças e adolescentes identificados são provenientes de 37
famílias e ou encarregados de educação, sendo que 12 encarregados
responderam o questionário, destes 11 são do sexo feminino e 1 do sexo
masculino, com idade compreendida entre os 31 a 42 anos. Relativamente ao
nível académico, os dados revelaram que 1 encarregado do sexo feminino é
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analfabeta, 4 pais concluíram o primeiro círculo do Ensino Básico (1ª e 2ª ano),
5 pais estudaram o segundo círculo do ensino Básico (3-4 anos), 1 concluiu o
terceiro nível (5-6 ano), e apenas 1 encarregado frequentou o 7º ano de
escolaridade correspondendo ao 1 ciclo do ensino secundário. Como se pode
observar o nível de escolaridade dos pais é muito baixo.
Relativamente ao tipo de famílias, encontramos 10 famílias chefiadas
por mulheres (mães biológicas), correspondente ao tipo monoparental, 1 do sexo
masculino (pai biológico), 1 do sexo feminino chefiada pela avó.
Com relação as zonas de residências os dados revelaram os seguintes:
1 encarregado é da Zona de Vila Nova, 4 são de Ribeira Bote, 1 é de
Madeiralzinho, 4 são de Tchã Tiliza, 1 é de Ribeirinha e 1 de Bela Vista.
Condições habitacionais e condições de vida
Analisando as condições de vida dos encarregados, os dados revelaram
o seguinte: Relativamente ao tipo de alojamento podemos dizer que dois
encarregados têm casa adquirida e paga; duas encarregadas têm casa adquirida
gratuitamente, e 8 encarregados tem casa alugada. Ao analisar os recursos
hídricos os dados revelaram que em 2 residências têm água canalizada, 6
famílias transporta água dentro da jarda, e 4 famílias utilizam água dos furos
/poços. Dos participantes, a maioria (8) utilizam gás como principal fonte energia
para cozinhar, e 4 utilizam carvão como combustível para cozinhar.
Relativamente a energia utilizada para iluminação, uma encarregada utiliza o gás
butano, duas fazem uso das velas, e a maioria (9), utilizam a eletricidade, muitas
vezes clandestina. Ao analisar a segurança habitacional dos filhos, por um lado,
quatro encarregados sentem-se que estão protegidos, e por outro, 8 encontramse sem proteção e sem segurança alimentar para com os filhos.
Condições de vida das famílias comparativamente com as pessoas
da comunidade
Na perceção dos inquiridos, dois sentem-se que tem condições normais,
de acordo com as condições gerais da sua comunidade. Duas vivem em más
condições, mas sem comprometer a sua segurança e proteção das crianças, e 8
encarregados vivem em más condições, e a sua segurança e proteção das
crianças estão bastantes comprometidas, em que 2 famílias vivem numa
situação estável, sem risco de perder sua residência. Duas famílias vivem numa
situação estável, mas com um certo risco de perder sua residência no futuro, e
finalmente 8 famílias vivem numa situação instável, com risco iminente de perder
sua residência, ou de múltiplas mudanças de residência provocando a
instabilidade e insegurança na vidas das crianças.
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Segurança alimentar
Os dados revelaram que 4 encarregados admitiram que as crianças
comem, mas não têm uma dieta equilibrada, enquanto, três pais declaram que
os seus filhos comem menos do que é necessário e passam fome a maior parte
do tempo, 5 pais disseram que as crianças não têm comida suficiente e a maior
parte das noites vão para cama sem comer. Partindo deste cenário, dos
participantes, 10 assumiram que não conseguem garantir uma segurança
alimentar para os filhos. Analisando as fontes de rendimentos que poderão
garantir tal segurança alimentar, dos inquiridos, apenas 1 tem salário proveniente
de um emprego fixo, 4 tem um rendimento através de emprego sazonal, e a
maioria (5 encarregados) apontaram que dependem de outros, nomeadamente,
apoio dos filhos mais velhos. Assim pode-se dizer que em termos de suficiência
e estabilidade das fontes de rendimento, por um lado, 8 encarregados sentemse que o rendimento da família é atualmente insuficiente para fazer face as
necessidades e sobrevivência e de desenvolvimento das crianças, e por outro, 4
encarregados admitiram que não têm nenhum rendimento para fazer face as
necessidades, sobrevivência e desenvolvimento das crianças, colocando-as em
risco eminente.
Redes de apoio psicossocial
Os dados revelaram que 4 encarregados recebem normalmente o apoio
dos familiares, amigos ou vizinhos e 8 recebem normalmente apoio de
instituições sociais.
Cuidados de saúde
Em termos dos cuidados preventivos, três pais admitiram ter recebido
todos os serviços preventivos adequados de cuidados de saúde, uma vez
solicitado; outros três recebem habitualmente serviços preventivos adequados,
mas ele não tem acesso a alguns serviços; metade dos entrevistados declararam
que recebem de forma inconsistentes serviços preventivos adequados, mas ele
não tem acesso a alguns serviços. Relativamente aos cuidados curativos de
saúde, dois recebem todos os tratamentos adequados de cuidados de saúde
uma vez solicitados, três têm habitualmente serviços de tratamento, mas ele não
tem acesso a alguns serviços, a maior parte (6 encarregados), recebem de forma
inconsistentes serviços adequados de cuidados de saúde, mas ele não tem
acesso a alguns serviços. Analisando os planos para o cuidado das crianças a
longo prazo, dos inquiridos, 6 declararam que têm planos para os filhos e 4 não
têm quaisquer planos, os outros dois encarregados não souberam responder
questão.
Ao serem questionados sobre o tipo de planos de saúde que têm para
com o filho, apenas um encarregado projeta adquirir atestado de pobreza que
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facilita o acesso aos serviços sociais a nível de saúde, a grande maioria (11 pais),
não souberam responder.
Caraterísticas psicológicas
Com relação a categoria bem-estar emotivo, os dados revelaram que
apenas um encarregado é dinâmico, assumindo a situação da família e está
disposto a apoiar outras famílias, apresentando-se emocionalmente estável. Dois
tutores demonstraram ser dinâmicos dirigindo a situação da família e estão em
situação emocional estável com expetativa. Um encarregado toma as vezes
medidas para dirigir a situação da família, mas está em situação emocional
instável, a grande maioria (8 encarregados) demonstraram-se ser passivos, com
emoção instável (irritabilidade, cólera, agressão e depressão).
Das necessidades especiais/problemáticas que afetam as famílias
destacam-se os seguintes: problema mental, com histórico de violação sexual;
alcoolismo (evidenciado em todas as respostas); tabagismo; violência doméstica
(evidenciado em todas as respostas); uso e tráfico de drogas; histórico de
Prostituição como meio de sobrevivência; vítima de VBG.
O conhecimento de cuidado da criança/cuidados infantis é influenciado
pelo cenário acima descrito (instabilidade emocional), ou seja, apesar dos 9
encarregados declararam que tem conhecimento de cuidados infantis, ao
aprofundar a questão apenas admitiram que tem consciência de um direito da
criança que é o direito de ser registada, os restantes mostraram-se não ter
capacidade e nem conhecimentos de cuidados de proteção infantil.
Perceção dos pais em relação a situação dos filhos
Na ótica dos pais inquiridos os motivos que levaram o filho à rua
prendem-se com dois cenários: relativamente às condições familiares (com
menor incidência e ou desvalorizada como fator menos importante) destacam-se
a situação de pobreza dos pais; uso de droga; violência doméstica na família.
Com relação as variáveis provenientes das crianças (dando maior ênfase e
importância como causas), destacam-se o vício de dinheiro; a influência dos
amigos, o vício de jogo eletrónicos. Segundo os pais, os filhos vão a rua para
pedir dinheiro, pois querem fazer o que lhes apetecem, querem ficar com os
amigos. O dinheiro angariado na rua é para sustentar vícios diversos, utilizam
para comer na rua, beber álcool, e para comprar fatiota.
Na perceção dos pais existem dois motivos que levam com que a
criança permanece na rua, por um lado, são os amigos, pois para a criança
somente os amigos podem ajuda-los; Por outro, porque lhes apetecem (escolha
racional e deliberada);
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Os inquiridos admitiram que utilizam como estratégia para trazer as
crianças de volta para casa, o diálogo, e usos de agrados, o que nem sempre
resulta.
Ao analisar as condições necessárias que a família teria que ter para
que o filho regressasse para casa, os mesmos responderam, na sua maioria, que
teriam que conseguir um trabalho; gostariam de ter mais apoio por parte do pai
da criança; e a grande maioria das respostas (10) gostaria que os filhos fossem
admitidos num Centro num sistema de internamento a longo prazo.
Relativamente as expetativas para com os filhos, 9 dos inquiridos
preferem que os filhos permaneçam em centros de acolhimento; um encarregado
gostaria que seu filho trabalhasse; os outros 2 preferem que seus filhos estudem
e que tenham um trabalho no futuro.
Conclusão
Em jeito de conclusão podemos dizer que de fato o fenómeno de criança
em situação de rua, a frequentar várias artérias da cidade do Mindelo, não é um
fenómeno muito recente. Ao longo da história, desde da independência de Cabo
Verde, tem-se evidenciando criança de e na rua, estas anteriormente chamados
de “piratinha”, posteriormente o conceito evolui para meninos de rua e a
terminologia mais atual utiliza é crianças de rua.
Os resultados do estudo permite-nos, por um lado, traçar o perfil das
crianças em situação de rua de São Vicente e por outro, compreender e analisar
a situação psicossocial das suas famílias:
Perfil das crianças de rua e na rua em São Vicente: As crianças do
estudo tem a idade compreendida entre os 6 a +17 anos, o tempo de
permanência na rua ronda de alguns meses a mais que 5 anos. Ao longo do
tempo de permanência na rua, os inquiridos admitiram por um lado, terem perdas
como a infância, os amigos da escola, a escola, e a maioria dos inquiridos
(59,09%) admitiu não perdeur nada. Por outro, em termos de ganhos, a maioria
(59,06%) admitiu que ganhou mais liberdade (fazer o que lhes apetecer, não tem
ninguém para mandar neles, não ser obrigado a fazer tarefas domesticas, pode
jogar na internet sem problemas, etc.). Provavelmente as crianças que sentem
que não perderam nada, ganharam em termos de liberdade, outras (26,45%)
declararam que ganharam mais amigos, espelhando a importância que os
amigos têm para com esse grupo.
Com o nível de escolaridade baixo, em média os participantes
encontram-se no 2º ciclo do Ensino Básico (3-4 ano), e com alta taxa de abando
escolar que ronda os 52,3%, apenas 6%, encontravam-se a estudar no período
em que decorreu a investigação. Isto significa que estes jovens mantinham
contato frequente com suas famílias, e estavam vinculados ao sistema de ensino

185

PATRÍCIA HELENA ÉVORA

estando numa situação tipificada, como criança em situação de rua. Vão para a
escola e ficam na rua no período fora das aulas. A maioria das crianças e
adolescente não tem qualquer tipo de ocupação (59,1%). Pode-se dizer que a
maioria (57%) das crianças e adolescentes mantém contato (com maior ou menor
frequência) com os seus pais e ou encarregados de educação, e 13,64%
admitiram que as vezes procuram a casa dos pais para dormir, esse grupo
mantém ainda uma certa vinculação com a família e apenas 11,36%, se
desvinculou por completo dos seus familiares tendo centrado nas tipologias de
criança de rua.
Das 44 crianças identificadas, 63,64% já estiveram numa instituição
social num sistemas de internamento a curto e médio-prazo. Apontando fatores
que lhes impulsionaram para a situação de rua os seguintes: a pobreza dos pais,
o alcoolismo dos pais, violência na família, influência dos amigos, e outros
(consumismo e vícios de jogo em Cyber/playstation).
Com relação a situação familiar na perspetiva das crianças e
adolescente, apenas 11,36% das crianças declararam que a família é a principal
culpada da sua ida para a rua, e a maioria 88,64%, admitiram que a família não
é culpada por estarem na rua, o que evidencia neste sentido uma contradição
quando esta pergunta foi feita diretamente e como um fator isolado, pois os dados
demonstram que, na perceção das crianças, o fator família teve o mesmo peso
dos outros fatores, como a influência dos amigos. No sentido oposto, a família
aponta a escolha racional e a influência dos amigos como as duas principais
causas que influenciaram os seus filhos a irem para a rua, entretanto, as crianças
e adolescentes do estudo têm a consciência da existência de problemas
familiares como uso de violência (física, 13,3%; psicológica, 41,8%; e
negligencia, 44,9%) como padrões de educação utilizado pelos pais; Uso de
droga por parte dos pais (com maior incidência no uso da padjinha/cannabis,
23,7% e uso do álcool, 24,3%); A pobreza (20,9%) dos mesmos, culminando
numa situação socioeconómica e condições de vida difícil e precária (63,64% dos
pais não trabalham). A maioria desses fatores foi também evidenciada na
perspetiva dos pais: pobreza, falta de condições habitacionais e de alojamento,
condições de vida, instabilidade emocional e afetiva provocadoa pelo uso de
droga dos mesmos, vítimas de violência doméstica por parte dos seus parceiros.
Pode afirmar-se que efetivamente o fator família é preponderante (como fator de
risco), que influencia o fenómeno de criança de e na rua em São Vicente.
Em termos comportamentais, foi evidenciado que as tipologias de
problemas de comportamento revelaram-se sob duas formas: distúrbios da
ordem pública (97,73), e violência com colegas (na mesma situação de rua), e
outras pessoas (100%). Mas apenas 70,45% tem conflito com a lei (com cadastro
policial e registo criminal).
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O cenário acima exposto poderá estar influenciado pelas dificuldades
que as crianças e adolescentes enfrentam ao longo da sua estada na rua, como
o uso de drogas (maior enfase no uso da padjinha/cannabis e o álcool, coincide
com a tipologia usada pelos pais); vítima de violência física por parte dos colegas
(16,3%), a fome 16,7%, discriminaçao 17,1%, uso de drogas (16,3), e vítima de
abuso sexual (16,7). Esse cenário de rua promoveu uma vivência de
sobrevivência através de peditórios (25,5%), furtar para comer (25,5%), roubar
outras crianças (26,1%), trabalho infantil (limpar carros ou apoiar outras pessoas
em troca de dinheiro) (22,9%). Essa vivência acontece em várias artérias da
cidade do Mindelo (Minimercados - Fragatas), Rua d`Praia, Parque Infantil,
Caravela, Marina do Mindelo, Café del Mar, Pastelaria Morabeza, Hotel Dom
Paco, etc.).
A figura paterna demonstrou-se ser ausente na maioria dos casos e se
existir, a sua presença constitui um fator de risco para a própria criança (mesmo
sabendo que a figura masculina é fundamental para o são equilíbrio e
desenvolvimento integral da criança, uma figura considerada insubstituível).
Analisando as perspetivas de vida dos pais para com os filhos, estes valorizam
a aquisição de bens como ter um trabalho para conseguir casa própria, para que
a criança regressa à casa, ora pois, esta postura é contraditória uma vez que
quase todos os inquiridos preferem que os filhos sejam admitidos numa
instituição social, num sistema de institucionalização a longo prazo, sem
nenhuma perspetiva de autonomia pessoal e familiar para assumir a plena
responsabilidade do filho num futuro próximo. Os dados revelaram ainda que as
crianças do estudo têm uma perspetiva futura mais positiva comparativamente a
dos pais, a espera de oportunidades que possam ser alcançadas. Do total (44)
das crianças inquiridas, 13 encontravam-se matriculados, mas desistiram da
escola, entretanto, as mesmas querem prosseguir com os estudos e formar em
áreas de interesse; das 26 sem ocupação, 10 querem estudar e ter uma
formação. Com uma perspetiva mais “radical”, 9 querem ficar na rua para
sempre; 2 crianças que lavam carros querem prestar serviço militar. Podemos
dizer que há muitas potencialidades que as crianças vêm em si mesmas e que
constituem fator protetor que contribui para o processo mudança da própria
criança.
Analisando as leis de proteção infantil (ECA), estas não apresentam
mecanismos básicos, suficientes e efetivos que promovem verdadeiramente a
proteção da infância. Sem uma visão realista e integradora da criança e suas
famílias, tais políticas existentes em Cabo Verde que responsabilizam a família
como o principal responsável da proteção e desenvolvimento da criança, não
funcionam com uma visão que garante a autonomia (psicossocial) das famílias
para o exercício pleno das suas funções. Não se pode esquecer que a maioria
dessas famílias (do estudo) é desempregada, refletindo a realidade de uma ilha
onde a taxa de desemprego é acima da média nacional. A realidade torna-se
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cada vez mais caótica quando o nível de escolaridade das famílias é baixo, o que
dificulta ainda mais o acesso às oportunidades do mercado, que está cada vez
mais exigente no que se concerne a qualidade e aumento do nível de ensino
obrigatório
Enquanto não houver politicas integradoras e exequíveis para as
famílias, será difícil, se não, quase que impossível, mudar deste cenário. Neste
sentido, as famílias não estão em condições de garantir o princípio de superior
interesse da criança. Pois as famílias ainda estão com a postura assistencialista
(esperando que o estado e as organizações públicas e privadas substituem-nas
como máxima responsabilidade dos filhos), com uma postura pouco dinâmica,
diminuindo as oportunidades de acesso a um mercado cada vez mais escasso e
competitivo. A sociedade mantém uma postura quase que insensível ao
fenómeno de criança de rua e na rua. Apenas procurando os supostos
responsáveis deste fenómeno (culpabilizando muitas vezes, a família, o estado
e as organizações). Sem uma visão integradora e mobilizadora de todos os
intervenientes desse processo, a proteção infantil fica bastante comprometida.
Assim, deve-se primar pela implementação de políticas que tenham
visão globalista e cabal da criança. A situação da criança de rua é o reflexo das
suas famílias e em grande escala é o reflexo da sociedade atual que se vive em
São Vicente. Nas políticas de proteção deve-se esbater a visão limitada às
questões estruturais e orçamentais, caso contrário vai levar anos para
intrudzirmos mudanças e continuaremos a questionar-nos onde está a garantia
do princípio de superior interesse da criança, quando apenas a criança está
lutando por ela própria, a sua maneira, fugindo totalmente da sua realidade,
construindo muros que a protegam da nossa sociedade.
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