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PREFÁCIO
A dissertação de Sandra Barros Delgado, “Vários percursos diversas identificações.
Descendentes de migrantes cabo-verdianos no Bairro do Talude – Unhos”, convida-nos a entrar no bairro do Talude, um bairro do concelho de Loures que, como
tantos outros bairros da área metropolitana de Lisboa, foi construído pelas mãos
de imigrantes cabo-verdianos (bem como de portugueses), chegados a Portugal em
busca de uma vida melhor, marcando os fluxos de imigração económica a partir de
1980. Através de uma pesquisa de cariz qualitativo, assente em histórias de vida, a
autora permite-nos ir ao encontro das trajetórias dos e das descendentes de imigrantes cabo-verdianos residentes no bairro. Procura, nesta escuta ativa das suas
vozes, compreender os processos de integração e os efeitos nos seus percursos de
vida, em múltiplas dimensões: as relações familiares e os valores e os modos de
socialização inerentes; as vivências no bairro e o seu significado na construção identitária e na interação social, para além do espaço físico e simbólico do mesmo; os
percursos escolares e o papel da família, de colegas e de professores na promoção
de vivências positivas e negativas na escola; as experiências no mercado de trabalho,
que refletem a relação entre o desempenho escolar e as oportunidades de emprego
e de mobilidade social, bem como a transição para vida adulta e as interrogações
dos/das jovens perante o futuro; o papel das experiências associativas e cívicas; as
perceções de si e as perceções que pressentem por parte dos outros e que influenciam a autoimagem e a construção do sentimento de pertença, a um nível local (o
bairro), nacional (Portugal) e transnacional (Cabo Verde). Todas estas dimensões são
analisadas com o cuidado de compreender a influência das relações de género nas
trajetórias dos e das jovens, aspeto que é inovador e ainda raramente presente na
literatura científica sobre descendentes de migrantes em Portugal.
No desenvolvimento da pesquisa, a autora conseguiu articular com equilíbrio o saber
profissional construído por via empírica, pelo facto de ser dirigente associativa com
intervenção técnica no terreno em análise, e o saber alicerçado na produção teórico
científica. Sendo o bairro do Talude um espaço já conhecido pela sua atividade profissional, a autora não se rendeu aos seus eventuais preconceitos e deixou-se surpreender pelas histórias e reflexões partilhadas pelos/pelas jovens que entrevistou,
tendo construído a sua pesquisa com o rigor científico e a honestidade intelectual
exigidas. Permito-me partilhar que tive oportunidade de acompanhar a mestre Sandra Barros Delgado na qualidade de docente responsável pelo seminário “Transnacionalismo, pertenças e integração”, do Mestrado em Relações Interculturais da
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Universidade Aberta, onde sempre revelou empenho e curiosidade científica para
conhecer e compreender.
Das conclusões que a autora apresenta sobre os fatores significativos nos percursos
de vida dos e das jovens, gostaria de sublinhar o valor do bairro: o bairro do Talude,
onde nasceram e/ou onde aprenderam a crescer, com a forte presença das memórias e práticas culturais de Cabo Verde, as raízes dos progenitores que se transmitem
e recriam nas íntimas vivências do quotidiano, estabelecendo-se uma ligação afetiva
simbólica entre o bairro e Cabo Verde. O bairro revela-se, desta forma, como um
espaço de conforto, no qual a rede de relações de proximidade aí existente é potenciadora de integração porque permite construir sentimentos de bem-estar e uma
autoimagem positiva, mediante os quais fazem face ao estigma da discriminação e
do desconhecimento (sentidos à flor da pele) por parte da sociedade portuguesa para
com os/as descendentes e migrantes cabo-verdianos.
Este estudo fez-me também pensar sobre a eventual perplexidade dos/das jovens no
momento atípico do quotidiano em que uma investigadora os/as interpela a refletir
sobre si próprios. Dessa reflexão partilhada, a autora avança uma conclusão final:
não há determinismos nem relações óbvias de causa-efeito que permitam explicar
os processos de construção identitária e de interação social dos/as descendentes de
migrantes; as vivências são múltiplas e é esta encruzilhada criativa de influências
em movimento que os/as conduz ao lugar onde se definem e ao lugar que ocupam
no mundo, assumindo as suas pertenças sem que exista uma competição entre elas,
onde a compreensão da própria identidade é um processo de adaptação e de aprendizagem em curso.
Gostaria, então, de congratular a edição deste estudo por parte do ACIDI, I.P.: por
olhar com atenção para um bairro periférico à cidade (não só na sua particular relação com Loures, mas também em relação a Lisboa, a capital tão próxima e tão distante, e ao espaço simbólico da “urbe”); e por nos deixar “ouvir” as histórias destes
jovens que surgem como sujeitos reflexivos e que nos explicam as suas escolhas,
as suas emoções, os caminhos que vão traçando, ajudando-nos a compreende-los
melhor.
Acredito que esta pesquisa vem ajudar a iluminar os trajetos de inserção e as perspetivas de futuro dos e das descendentes de migrantes em Portugal, constituindo
um contributo valioso pela sua relevância científica na área das relações interculturais, mas também pela sua pertinência e utilidade social, constituindo-se uma ferramenta de conhecimento não só para o meio académico mas também para todos/
Sandra Barros Delgado
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as quantos intervêm no contexto social e político de sociedades multiculturais que se
pretendem interculturais.
Por fim, agradeço à mestre Sandra Barros Delgado, pelo percurso que fizemos em
conjunto e que me permitiu conhecer para melhor compreender, tendo em mente
que:
“A dignidade humana do indivíduo está na base da sociedade. (…) Por definição, a
nossa identidade não é aquilo que nos torna iguais aos outros, mas o que nos distingue na nossa individualidade. (…) Por conseguinte, o diálogo intercultural é importante para a gestão da múltipla filiação cultural num ambiente multicultural. É um
mecanismo que permite encontrar constantemente um novo equilíbrio identitário,
que responde às novas aberturas ou experiências e que adiciona novas dimensões à
identidade, sem perda das próprias raízes” (Livro Branco sobre o diálogo intercultural, 2008: 22-23).

Rosana Albuquerque
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RESUMO
A investigação que aqui se apresenta teve como objetivo central analisar os processos de integração dos/das descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas residentes no bairro do Talude, Freguesia de Unhos, no Concelho de Loures.
Para analisar o objeto central da pesquisa – os processos de integração dos/as descendentes de migrantes no bairro do Talude – procurou-se responder às seguintes
questões, que traduzem os objetivos da pesquisa:
−

Quais os percursos de socialização dos/das descendentes de imigrantes: na
família; na escola; no mercado laboral; no bairro; em outras atividades?

−

Qual a influência das relações de género nos processos de integração dos e
das descendentes?

−

Quais as perceções dos/das descendentes de imigrantes residentes no bairro do Talude em relação ao modo como são vistos pelos moradores da Freguesia não residentes no bairro? E a população ou a sociedade em geral? E
qual a influência dessas perceções nos seus processos de integração?

Este estudo é composto por duas partes: a conceção da pesquisa, em que é retratado o motivo da escolha do tema, a definição do tema, os objetivos da investigação,
o método que foi utilizado no percurso de investigação e o enquadramento do tema.
Na segunda parte, a análise dos dados nos diversos percursos: familiares, no bairro,
escolares, no mercado laboral, em outras atividades, a influência de género e a(s)
imagen(s).
Como conclusão geral podemos afirmar que existem vários fatores que contribuem
para a identificação dos/as descendentes de migrantes (não existindo aparentemente fatores que predominem) e que as imagens que possuem de si e da sociedade
portuguesa em geral são diversas.
Palavras-chave
Cidadania; descendente de migrante; identidade; integração; migrações; socialização.
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ABSTRACT
The research presented here aimed to analyze the processes of integration of Cape
Verdeans immigrants descendants of living in the neighborhood of Talude, Town of
Unhos, Municipality of Loures.
To analyze the central object of research - the process of integration of descendants
of migrants in the neighborhood of Talude we tried to answer the following questions,
which reflect the objectives of the research:
− What are the paths of socialization the descendants of immigrants: at the
family, at school, in employment, in the neighborhood and in other activities?
− What is the influence of gender relations in the processes of integration of descendants?
− What are the perception the of immigrants descendants living in the neighborhood
of Talude in relation to how they are viewed by residents of the Town residents in the
neighborhood? And the people or society in general? And what influence these perceptions have in their process of integration?
This study consists in two parts: the design of the survey, which is depicted on the reason for the choice of topic, the definition of the topic, research objectives, the method
that was used in the course of investigation and the framing of the issue.
In the second part, the analysis of data in different pathways: family, neighborhood,
school, labor market, in other activities, the influence of gender and image(s).
As a general conclusion we can say that there are several factors that contribute
to the identification of immigrant descendants (there are no apparent factors that
predominate) and the images they have of themselves and the Portuguese society in
general are diverse.
Keywords
Citizenship; identity; integration; immigrant descendants; migration; socialization

Sandra Barros Delgado
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CAPÍTULO I – CONCEÇÃO DA PESQUISA

1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação do tema

Atualmente, a imigração e a integração dos/as imigrantes constituem temas regularmente presentes na agenda política e chamam a atenção da opinião pública portuguesa. Infelizmente, muitas vezes ligadas à questão da imigração estão associadas
situações de exclusão social e fenómenos de racismo. Por outro lado, neste interesse público aparece tenuemente ou quase esquecida a versão dos imigrantes e seus
descendentes, assim como a sua contribuição para uma sociedade multicultural e
para a economia do país e os laços que vão criando com a sociedade em que vivem,
sejam laços de amizade, profissionais ou em outras atividades em que participem.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2001, cerca de 7% da
população do concelho de Loures, que pertence à Área Metropolitana de Lisboa,
é constituída por imigrantes, sendo 82% de origem africana. A seguir a Lisboa e a
Amadora, Loures é o terceiro concelho com maior número de imigrantes oriundos
de países africanos. Segundo dados do Gabinete de Assuntos Religiosos e Sociais
Específicos (GARSE) as principais características das populações imigrantes de origem africana são:
“Existência de fortes laços de solidariedade; subemprego/emprego precário; fracas habilitações literárias; situação irregular dos seus membros; concentração
territorial em bairros PER ou bairros degradados; fracos rendimentos económicos [que conduzem a] dificuldades de ascensão social.”
Cerca de 11,6% da população da freguesia de Unhos é estrangeira (INE, 2001), constituindo a terceira freguesia com maior peso em termos de população estrangeira
em Loures.
O Talude é um bairro em vias de realojamento e a maioria da população é constituída por imigrantes e descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas. É
neste bairro que iremos debruçar o nosso estudo. Este bairro tem problemas relacionados com o abandono escolar precoce e a baixa escolaridade. As condições de
habitabilidade são caracterizadas por construção própria, existindo algumas hortas
urbanas cultivadas por residentes, existência de trabalho precário e uma imagem neSandra Barros Delgado
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gativa veiculada externamente. Justifica-se a necessidade da realização de um estudo na freguesia que permita compreender as vivências deste bairro, habitado maioritariamente por imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas e seus descendentes, cuja
estigmatização a nível da freguesia e do concelho, relacionada com insegurança e criminalidade, não reflete inteiramente a realidade vivenciada pela população residente.
1.2. Definição do problema

Cabo Verde, constituindo um país histórica e tradicionalmente de emigração, é um
dos países que contribui para a diversidade cultural de outros países como Portugal,
Holanda, França, EUA, Luxemburgo, entre outros.
O bairro do Talude, situado no concelho de Loures, começou a ser construído no
início da década de 1980. Os seus moradores começaram a construir as suas casas
com os recursos que tinham disponíveis. Para fazer face aos problemas de saneamento básico do bairro foi criada uma comissão de moradores.
Viver em bairros de habitação precária é motivo de discriminação e estigmatização
por parte das pessoas que vivem nas proximidades, pois não conhecem o bairro por
dentro, apenas as histórias a elas associadas. É exatamente nessa procura de respostas aos problemas que vão surgindo que aparece o movimento associativo imigrante no bairro, nomeadamente a AMRT - Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude.
Num Estudo Populacional realizado pela AMRT1 em 2007 no bairro, no total de 142
agregados familiares, 56,70% encontravam-se registados no Programa Especial de
Realojamento - PER e 43,30% encontravam-se numa das seguintes situações:
a) A viver numa casa considerada PER, mas em que a família é considerada não PER;
b) A viver numa casa não PER, construídas após o registo da Câmara Municipal de
Loures, ou em anexos das casas PER.
Este inquérito evidencia a precariedade e a heterogeneidade de situações em que
uma grande parte da população residente no bairro vive em termos de habitação,
tendo em conta que não existe uma data nem local previsto para o realojamento.
1. O estudo teve como objetivo compreender as mudanças ocorridas no bairro desde 1993, de forma, a
facilitar o processo de realojamento. Este está dividido em cinco partes: Identificação do agregado familiar; Identificação dos problemas sociais; Tipologia da habitação; Relação indivíduo/bairro; Relação
indivíduo/AMRT.
Sandra Barros Delgado
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A investigação que foi realizada teve como objetivo central analisar os processos de
integração dos/das descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas residentes no bairro do Talude, Freguesia de Unhos, no Concelho de Loures. Para tal,
procurou-se analisar as características e vagas de migração para o Talude e os seus
efeitos nos percursos dos/das descendentes. Estas vagas contribuem para a existência de descendentes de imigrantes com uma faixa etária diversificada e inclusive
descendentes de descendentes: desde os 0 anos aos 45 anos.
O facto dos/as imigrantes se fixarem e terem filhos/as nos países de acolhimento
veio levantar outros questionamentos relativamente à integração e identificação dos/
das seus/suas descendentes com o país de acolhimento (onde nasceram ou chegaram ainda crianças) ou com o país de origem dos seus pais/mães. Os/as descendentes de imigrantes acabam por ser “a medida de sedentarização e a medida da
integração das populações imigrantes.” (Machado e Matias, 2006: 3).
1.3. Objetivos da investigação

Tendo em conta as questões descritas acima tornou-se importante ter como linha de
pesquisa as perceções que os e as descendentes de migrantes têm de si próprios e
as perceções que os outros têm de si.
É no meio familiar, nas comunidades e nas sociedades, que aprendemos as regras
de convivência com os/as outros/outras: “os modos como as pessoas aprendem a
olhar para o seu meio e para elas próprias” (Neto, 2008: 11).
Devido ao etnocentrismo existe a tendência a olharmos as outras culturas a partir da
nossa como se só assim as outras pudessem ganhar alguma coerência.
Neste novo contexto de migrações e o crescimento de fluxos migratórios torna-se
cada vez mais urgente a necessidade de compreensão de outras culturas ou sistemas
culturais, pois cada sociedade, cada país, teve os seus próprios mecanismos de adaptação e foi influenciado por características próprias do território onde reside/residia.
Assim, para analisar o objeto central da pesquisa – os processos de integração dos/
as descendentes de migrantes no bairro do Talude – procurou-se responder às seguintes questões, que traduzem os objetivos da pesquisa:
1. Quais os percursos de socialização dos/das descendentes de imigrantes: na
família; na escola; no mercado laboral; no bairro; em outras atividades?

Sandra Barros Delgado
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2. Qual a influência das relações de género nos processos de integração dos e
das descendentes?
3. Quais as perceções dos/das descendentes de imigrantes residentes no bairro
do Talude em relação ao modo como são vistos pelos moradores da Freguesia não residentes no bairro? E a população ou a sociedade em geral? E qual
a influência dessas perceções nos seus processos de integração?
Nesta pesquisa tomamos como definição de descendente de migrante a criança que
nasceu no país de destino do seu pai e/ou mãe ou nasceu no país de origem dos seus
progenitores e veio menor de idade para o país de destino. Pode ter frequentado ou
frequenta o ensino no país de destino dos seus progenitores, desenvolveu ou encontra-se a desenvolver o seu percurso educativo e profissional no país de destino dos
seus progenitores, ou seja, socializou-se no país de destino dos seus pais. Poderá ter
a nacionalidade do país de destino ou não.
Machado e Matias fazem uma crítica relativamente ao uso do termo “segunda geração” como forma de identificar os/as descendentes de imigrantes, mostrando o
seu erro, pois “os filhos de imigrantes não são eles próprios imigrantes, nem se vêm
como tal (…)”, existindo “diferenças de trajecto, socialização e projecto” (2006: 5-8).
Por esse motivo, neste estudo optou-se pelo conceito de “descendente de imigrante”,
por realçar a diversidade de perfis e de percursos de socialização de crianças e jovens
e por sublinhar que a ligação ao passado imigratório de um ou ambos os progenitores
não implica a imutabilidade e a homogeneidade de vivências das novas gerações.
Como apoio à pesquisa tivemos como referência alguns conceitos, a seguir identificados.
A integração, considerada como o “conjunto de laços sociais que fazem que uma
pessoa se inscreva numa determinada sociedade e partilhe os seus códigos, opondose assim ao conceito de exclusão” (Thériault, 2003).
Este conceito articula-se com o de aculturação, na medida em que esta se caracteriza por “mecanismos de aprendizagem e de socialização de integração do indivíduo
num meio que lhe é estranho e, fundamentalmente, os processos e mudanças culturais estimuladas por interacções ou contactos directos e prolongados entre grupos
étnicos diferentes” (Férreol, 2003).
Em relação à identidade, optámos por adotar a perspetiva dinâmica e sublinhar que
ela não é estática: “constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se segundo as situa-
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ções. Está em movimento incessante; cada transformação social leva-a a reformular-se de maneira diferente” (Cuche, 2006: 151).
Um conceito central e transversal ao nosso estudo é o da cidadania. Para Carneiro
(1997) a cidadania apresenta cinco dimensões: cidadania democrática, alicerçada no
património dos direitos da humanidade e liberdades fundamentais; cidadania social,
que pressupõe o combate à exclusão e aos fenómenos que estão na sua origem (pobreza, iliteracia, etc.) apelando à participação social, ao associativismo e à responsabilidade; cidadania paritária, que põe a tónica na libertação do preconceito de género
e tem como objetivo a paridade real entre homens e mulheres; cidadania intercultural, que procura a coesão no respeito pelas diversas culturas e na valorização das
diversidades, através do diálogo; cidadania ambiental, que investe na qualidade total
do ecossistema e na sua preservação. Deste modo, entende-se a cidadania como
um estatuto atribuído a membros de pleno direito de uma sociedade, que comporta
a pertença e a participação como condições sine qua non, sem excluir o valor da
autonomia individual.
A cidadania nas suas dimensões social, paritária e intercultural são as que serão
abordadas ao longo deste estudo, pois refletem uma forma de ideal ou de resposta
em relação às questões colocadas.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO
2.1. Escolha do tema

A escolha do tema surgiu devido ao contacto privilegiado que a investigadora tem
com o bairro, quer a nível pessoal quer a nível profissional. O percurso migratório
efetuado pelo seu pai e pela sua mãe de Cabo Verde para Portugal culminou alguns
anos depois com a mudança para este bairro, agora objeto de análise.
Mais tarde a ligação modificou-se pelo facto de ser sócia e voluntária da associação
situada no bairro e, atualmente, dirigente associativa da mesma. Assim, devido a esta
proximidade e ao conhecimento prévio existente sobre o bairro e a comunidade caboverdiana, a escolha do bairro do Talude foi uma escolha clara, bem como o interesse
em analisar os processos de integração de uma comunidade imigrante. A realização
de um estudo académico sobre a comunidade cabo-verdiana justifica-se também
por esta ser uma das comunidades imigrantes mais antigas em Portugal e permitir
analisar a situação dos descendentes de migrantes, na faixa etária de jovens adultos.
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Esta proximidade apresentou algumas desvantagens para a investigação em si, nomeadamente: a recusa de algumas pessoas em darem entrevistas pela ligação da
investigadora com a associação e pelo facto de se sentirem expostos ao ter de partilhar a sua história de vida; o “embelezamento” de alguns relatos tendo em conta a
proximidade, o conhecimento e relacionamento no terreno.
Outro aspeto a considerar é que para além do trabalho de campo ter as suas restrições, por não existir o necessário acesso às pessoas em estudo, quando existem
condições de proximidade a investigadora pode “aproximar-se e identificar-se tanto
com o grupo, ao ponto de se tornar tão integrado que perde a perspectiva de um observador externo.” (Giddens, 2008: 649)
Relativamente a vantagens mostraram-se: o facto, da investigadora conhecer o bairro e os/as potenciais entrevistados/entrevistadas, embora não conhecesse profundamente cada um dos seus percursos; o uso da amostragem em bola de neve pela
indicação de outros/outras entrevistados/entrevistadas, era facilitada por conhecer
as pessoas e ser mais fácil a identificação de percursos diversificados para o estudo.
2.2. Investigação qualitativa

No sentido de responder aos objetivos da pesquisa enunciados no capítulo anterior,
entendeu-se que a abordagem qualitativa seria a mais adequada, pois permitiria
aceder às vivências dos/das jovens descendentes, a partir das suas próprias perceções e subjetividades.
Para efetuar a investigação qualitativa contemplou-se inicialmente a elaboração dos
guiões para as entrevistas semi-diretivas, tendo em vista a recolha e elaboração de
histórias de vida. Em seguida, realizaram-se as entrevistas e as histórias de vida e
procedeu-se à análise qualitativa do conteúdo.
Iniciou-se o trabalho de campo com a realização dos primeiros contactos a jovens
do bairro do Talude em dezembro de 2009. A realização das entrevistas biográficas
decorreu de fevereiro a julho de 2010, tendo este trabalhado sido intercalado com as
entrevistas semi-diretivas ao Diretor da Escola E. B. 2, 3 Alto do Moinho, à Dirigente
Associativa da AMRT e aos/às Técnicos/as que trabalham na AMRT e desenvolvem
atividades com jovens do bairro e da freguesia.
As entrevistas aos/às jovens duraram entre uma a três horas e as entrevistas semidiretivas entre trinta minutos a uma hora e meia.
Sandra Barros Delgado
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Segundo Poirier, nas histórias de vida a pessoa que está a contar a sua história “pode
cair em tentação de tentar retocar este ou aquele aspecto da sua existência” (1999:
20-23). Em relação às desvantagens prende-se com o facto de o narrador poder
“mentir sinceramente a si próprio”, ou seja ao reconstruir a sua memória embeleza os acontecimentos, processa com um encadeamento lógico falseado, quando na
realidade poderá ter acontecido de outra forma. Segundo d’Épinay a questão que se
deve colocar é “qual o contributo da história de vida graças à sua subjectividade?”
(Esteves, s.d.: 44).
O que procurámos neste estudo com a recolha de histórias de vida foi ir ao encontro
direto das narrativas dos próprios atores para compreender o modo como apresentam, interpretam e explicam os seus percursos.
Sendo as histórias de vida um método cujo tratamento do material é moroso, optouse por desenvolver apenas a análise qualitativa, embora muitos autores/as defendam o uso integrado da análise qualitativa e quantitativa. Contudo, devido à inexperiência da investigadora, o uso em simultâneo de “um estudo quantitativo sofisticado
ao mesmo tempo de um estudo qualitativo aprofundado pode causar problemas”
(Bogdan, 1994: 63).
A limitação do tempo também constituiu outro constrangimento que teve de ser bem
gerido. Desta forma, apenas foi analisado um bairro da freguesia de Unhos. O bairro
do Talude foi o escolhido devido à relação de proximidade da investigadora com o
mesmo, enunciada no capítulo anterior.

2.3. Recolha de dados

Na recolha de dados, tanto nas entrevistas semi-diretivas como nas histórias de vida,
foi usado um gravador com o consentimento prévio do/a entrevistado/a. Por vezes,
usou-se o gravador do computador portátil; noutras ocasiões usou-se um gravador
de voz por ser mais prático.
Inicialmente, tínhamos previsto realizar uma entrevista semi-diretiva também ao
Presidente da Junta de Freguesia, visto ser um interlocutor privilegiado, tendo já vários anos de ligação à Freguesia, mas por este se encontrar doente há vários meses,
desistiu-se da realização da mesma.
Foram feitas anotações por escrito em simultâneo com o registo áudio. Existe informação que não foi objeto de registo áudio e, portanto não foi possível a sua reproduSandra Barros Delgado
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ção na primeira pessoa, mas que acrescentou valor na medida em que permitiu tirar
algumas ilações e perceber certos comportamentos.
Na elaboração do trabalho, as entrevistas foram objeto de escuta atenta na íntegra.
Sempre que possível, manteve-se o discurso original do/da entrevistado/entrevistada.
2.3.1. Inquéritos por entrevista
As entrevistas semi-diretivas foram realizadas a um Diretor da Escola, a uma Dirigente Associativa e a dois técnicos/as que trabalham com jovens. Neste caso, apenas
foram contemplados técnicos/técnicas que trabalham na AMRT por terem um contacto privilegiado com estes/estas jovens, embora também trabalhem com outros
jovens da freguesia de Unhos.
As entrevistas semi-diretivas foram aplicadas previamente a algumas pessoas, de
forma a testar que as perguntas eram claras, diretas e não continham duplo sentido.
O guião inicial foi posteriormente reformulado e corrigido, tendo-se elaborado um
guião final.
O método utilizado foi o inquérito por entrevista livre, a partir de um guião de entrevista. Ao entrevistar estes interlocutores pretendeu-se perceber quais as suas perceções sobre o assunto e quais os papéis a desempenhar pelos diversos atores na
escola e na associação, num e noutro contexto em que os/as jovens estão inseridos/
inseridas.
2.3.2. Histórias de vida
As histórias de vida foram usadas apenas com os/as jovens descendentes de imigrantes. Em relação às histórias de vida “o entrevistador deve ter a preocupação,
por um lado, de recensear todas as informações em profundidade e, por outro, de
restituir a própria singularidade do discurso” (Poirier et al., 1999: 51). Desta forma,
este tipo de metodologia permite a elaboração de uma narrativa tendo em conta que
o espaço-tempo em que o/a narrador/a está inserido/a, tem influência na interpretação da sua própria história. O método utilizado foi o inquérito por entrevista em
profundidade, permitindo focar sobre “a vivência pessoal do entrevistado” (Carmo,
2008: 147) a partir de um guião de entrevista.
Nas transcrições “os resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos falantes e válidos” (Bardin, 2008: 127). A estrutura das perguntas nem
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sempre teve a mesma ordem do guia de inquérito, consoante o desenvolvimento da
entrevista, de forma a não interromper a linha de raciocínio dos/das entrevistados/
entrevistadas. Mas para facilitar a leitura, na transcrição, quando se revelou adequado introduziram-se as respostas nas respetivas perguntas, de modo a não se
perder a unidade de contexto. Estas histórias de vida foram transcritas na íntegra,
embora aqui sejam apresentados apenas os aspetos que possam ter influenciado os
percursos dos/as jovens descendentes, ou seja, que permitam perceber o percurso
efetuado pelo/a jovem nos diversos contextos, após uma reorganização dos dados
recolhidos (vd. Anexo 3).
Pelo conhecimento anterior e também pela vivência da investigadora no bairro, pôde
constatar que nem sempre a narração se ajustava com o conhecimento prévio do
percurso de cada entrevistado/a. Desta forma, “o narrador, ao fim e ao cabo, nem
sempre sabe qual é a “sua” verdade; ignora, ele próprio, em que medida pode ser
verdadeiramente sincero” (Poirier et al., 1999: 36).
Neste estudo pretende-se compreender através das histórias de vida qual o nível a
que se processa a identificação com a sociedade de acolhimento e com a sociedade
de origem e qual o tipo de relação estabelecida. Abordamos também a perceção
que a sociedade de acolhimento tem dos/as descendentes de imigrantes, pois esta
influencia a sua identificação com ela.
2.3.3. Amostra
A pesquisa foi centrada nos/as descendentes de imigrantes cabo-verdianos/as residentes no bairro do Talude. A amostragem realizada foi em bola de neve, pois permitiu que “a partir de elementos da população já conhecidos se identifiquem outros
elementos da mesma população” (Carmo, 2008: 216). Este tipo de amostragem é
adequado, tendo em conta que, no contexto profissional e pessoal, a investigadora já
tinha conhecimento de pessoas que moravam no bairro que, por sua vez, indicaram
outras pessoas para a pesquisa.
Foram entrevistados 5 jovens do sexo feminino e 5 jovens do sexo masculino descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas. Considerando os dados do
inquérito realizado pela Associação em 2007, entre os 18 e os 32 anos de idade, havia
49,63% jovens do sexo feminino e 50,37% jovens do sexo masculino. Pretendia fazer o
estudo a jovens entre os 18 e os 30 anos de idade, mas a aplicação destas entrevistas
a descendentes de imigrantes centrou-se, na prática, na faixa etária entre os 19 e os
27 anos de idade.
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Nesta amostra, 3 entrevistados/as têm progenitores com origem da ilha de Fogo e
Santo Antão e os restantes pertencem à ilha de Santiago. Das pessoas entrevistadas,
apenas 3 nasceram em Cabo Verde, tendo os/as restantes nascido em Lisboa. Relativamente à nacionalidade, apenas um entrevistado não tem a nacionalidade portuguesa. Nos restantes 9, as situações variam desde sempre terem a nacionalidade até
à sua obtenção recente. A seguir apresenta-se a lista de entrevistados/entrevistadas
por ordem alfabética, com indicação do momento de realização das entrevistas.
Quadro 1 – Caraterização dos/das Jovens do Bairro do Talude

Nº

Nome
Fictício

Ilha Origem
Pai e Mãe

Naturalidade

Nacionalidade

Data das
Entrevistas2

1

Amélia

F

25

Santiago

Cabo Verde

Portuguesa

24 Maio

2

Anita

F

19

Santiago

Lisboa

Portuguesa

15 Janeiro e
12 Fevereiro

3

António

M

25

Fogo

Lisboa

Cabo-verdiana

18 Junho

4

Armanda

F

22

Santiago

Cabo Verde

Portuguesa

2 Julho

5

Cândido

M

27

Fogo / Santo
Antão

Lisboa

Portuguesa

18 Junho

6

David

M

24

Santiago

Lisboa

Portuguesa

11 Maio

7

Nádia

F

19

Santiago

Lisboa

Portuguesa

9,11 e 15
Janeiro

8

Nuno

M

21

Santiago

Cabo Verde

Portuguesa

30 Junho

9

Ricardo

M

20

Santiago

Lisboa

Portuguesa

20 Fevereiro,
6 e 13 Março

10

Vanessa

F

24

Fogo

Lisboa

Portuguesa

25 Junho

Sexo Idade

2. As entrevistas foram sendo realizadas de acordo com a disponibilidade dos/das jovens.
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Para além de se usar nomes fictícios para manter o anonimato, sempre que se justificou ser necessário não se relatou propositadamente dados considerados demasiado específicos que pudessem levar à identificação da(s) pessoa(s) em causa e, desta
forma, poder garantir a preservação da sua privacidade. Assim, também se optou por
apresentar certos dados de uma forma generalista, ou seja informação em bloco, em
grupo, sem especificar a que jovens se referiam determinados dados.
2.4. Análise das entrevistas

Sendo o objetivo teórico do trabalho analisar e responder às questões de partida,
atrás enunciadas, o estudo efetuado a partir do guião de entrevista permitiu extrair
a priori os temas principais (Tabela 2). No seguimento, a partir das histórias de vida
realizada aos/às jovens, “o trabalho do léxico-thesaurus deu-nos as categoriais a
posteriori” (Poirier et al., 1999: 117), o que permitiu completar o sistema de categorias e torná-lo abrangente a toda a informação recolhida.
No que toca à elaboração da categorização do conteúdo, que tem como finalidade a
organização dos dados em bruto, regeu-se pelas seguintes características: pertinência e objetividade (Bardin, 2008). As características de exclusão mútua e exaustividade não foram consideradas. A primeira devido à necessidade de incluir elementos
em mais do que uma categoria e sendo percetível, de alguma forma, a repetição de
certas categorias, embora numa perspetiva diferente e tendo em conta os diferentes
percursos analisados. A segunda foi sendo incorporada nos resultados das intervenções consideradas mais importantes e que contribuem para o propósito da investigação e, portanto, respondendo às questões colocadas, na medida em que existe
material recolhido que foge ao objeto da nossa análise.
Desta forma, a análise dos resultados foi efetuada de acordo com as dimensões de
análise, categorias e respetivas subcategorias finais (vd. Tabela 3). Para facilitar a
identificação do/da jovem e da categoria e subcategoria a que se referem as intervenções, optou-se por colocar no final das citações o nome do/a jovem e identificação das
categoria e subcategorias e a não enumeração da identificação/categoria/n.º da citação, uma vez que estas não foram objeto de análise na sua totalidade, neste trabalho.
O surgimento das categoriais e subcategorias a posteriori permitiu uma análise mais
profunda e focalizada tendo, por sua vez, permitido a procura de referências em todas
as entrevistas, de forma a perceber quais os significados em comum e quais as experiências que poderiam ser agrupadas e reagrupadas. Ou seja, permitiu uma maior
sistematização considerando as questões a que esta investigação procura responder.
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Quadro 2 – Sistema de Categorização Inicial
ANÁLISE

A

B

C

D

E

F

G

Percursos na família

Percursos no bairro

Percursos na escola

Percursos no mercado
laboral

Percursos em outras
atividades

Imagem

Influência do género

CATEGORIAS
A1

Cultura

A2

Escola

A3

Contexto socioeconómico

B1

Redes sociais

B2

Apoios e redes institucionais

C1

Contacto inicial com a escola

C2

Desempenho escolar e relação com os professores e
colegas

C3

Perceção da escola

D1

Contacto inicial com o mercado laboral

D2

Relações com os colegas e as chefias

D3

Experiências no mercado laboral (áreas de trabalho,
duração, tipo de contrato)

D4

Mercado laboral (perspetivas presente e no futuro)

E1

Participação em outras atividades

E2

Papel das atividades na vida

E3

Identificação com Portugal e Cabo Verde

F1

Autoimagem

F2

Hetero-imagem

F3

Influência da hetero-imagem

G1

Família

G2

Bairro

G3

Escola

G4

Mercado laboral

G5

Outras atividades
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Quadro 3 - Sistema de Categorização Final
DIMENSÕES
DE ANÁLISE

A

Percursos na
família

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

A1

A11
A12

Valores e língua

A21

Papel da família, apoio e importância
dada à escola

A22

Expectativas da família

A23

Relação dos pais/mães com a escola

A31
A32

Ambiente familiar

B11

Historial migratório

B12

Como se sente a viver no bairro –
motivações e dificuldades existentes,
vizinhança e entreajuda

B13

Amizades e pares

A2

A3

B1
B

C

Cultura de origem

Escola

Contexto socioeconómico

Redes sociais

Percursos no
bairro

Percursos na
escola

Identificação com a cultura de origem

Projeto migratório

B2

Nível de integração -

-

B3

Apoios e redes
institucionais

-

-

C11
C1

Contacto inicial
com a escola

Pré-escolar e conhecimento prévio da
língua portuguesa

C12

Dificuldades sentidas e ajuda recebida

C21

Relação com os professores
Turmas, amizades e comportamento
Desempenho escolar/ Dificuldades/
reprovações

C31

Experiência/percurso escolar/áreas de
interesse

C2

C3

Desempenho
C22
escolar e relação
com os professores C23
e colegas

Perceção da escola C32
C33

Discriminação na escola
Determinante para o ponto em que se
encontra
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Quadro 3 - Sistema de Categorização Final (continuação)
DIMENSÕES DE
ANÁLISE

D

Percursos
no mercado
laboral

CATEGORIAS

D1

Contacto inicial com o
mercado laboral

D2

Relações com os colegas e as chefias

D3

E

F

Percursos em
outras atividades

Influência do
género

D11

Razões para começar a trabalhar

D12

Posição da família

-

-

D31

Desempenho profissional e
áreas de trabalho (dificuldades
sentidas e aptidões desenvolvidas)

D32

Gosto pela profissão (mudança ou
permanência)

-

-

E1

Participação
e identificação
com outras atividades

F1

Família

F2

Bairro

-

-

F3

Escola

-

-

F4

Mercado Laboral

-

-

F5

Outras Atividades

-

-

G11

Sentimento relativo a Cabo Verde
e laços com cabo-verdianos/caboverdianas

G12

Sentimento relativo a Portugal e
laços com portugueses

G13

Maior identificação cultural

G14

Compreensão da identidade

G21

Como veem o bairro

G22

Como veem os/as descendentes
de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas

G31

A forma de ver (os descendentes)
e a atitude (dos portugueses)
influencia a identificação
Maior ou menor afastamento da
sociedade portuguesa

G1

G

Experiências no mercado laboral

SUBCATEGORIAS

Autoimagem

Imagem
G2

G3

Hetero-imagem

Influência da hetero-imagem

-
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Relativamente aos inquéritos por entrevista, consoante os interlocutores foram abordados os seguintes parâmetros de análise, com os objetivos respetivos:
Quadro 4- Parâmetros de Análise da Entrevista com Diretor da Escola3
ANÁLISE

OBJETIVOS

A. Caraterização

1. Compreender como está organizada a escola
2. Conhecer quais os equipamentos existentes na escola
3. Perceber qual a participação da escola em projetos de intervenção
social que influenciam os/as alunos/alunas

B. Relações com
outras instituições

1. Conhecer as relações, projetos e formas de cooperação desenvolvidos
com as diferentes instituições na freguesia de Unhos

C. Caraterização
dos/das alunos/
alunas

1. Conhecer as características e a composição social e étnica da população escolar
2. Compreender de que forma integram-se os/as alunos/alunas descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas na escola
3. Existência de mediação ou não na escola
4. Quais as prioridades da escola

D. Alunos/Alunas
que residem no
bairro do Talude

1. Perceber quais os conhecimentos existentes na escola sobre o bairro
2. Compreender como se caraterizam as relações entre os/as jovens,
tendo em conta a diversidade cultural presente
3. Conhecer o tipo de comportamento e o aproveitamento escolar dos/
as jovens descendentes de imigrantes
4. Perceber qual o relacionamento que se mantém com os professores
e a expectativa da escola face aos/às descendentes
5. Compreender qual a perceção da escola relativo às sociabilidades
que desenvolvem, problemas que lhes são associados e a imagem que
transmitem

E. A escola e a
família

1. Conhecer qual o nível de envolvimento/participação dos pais e mães
na escola, de uma maneira geral e especificamente os pais e mães de
descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas
2. Compreender qual o tipo de ligação existe entre a escola e a família, em geral em comparação com as famílias dos descendentes de
imigrantes
3. Perceber como a escola lida com dificuldades de comunicação com
os pais e mães dos/das descendentes
4. Conhecer a imagem que a escola tem dos pais e mães dos/das descendentes

3. Escola E.B. 2,3 Alto Moinho.
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Quadro 5 - Parâmetros de Análise da Entrevista com Dirigente Associativa4
ANÁLISE

OBJETIVOS

A. Relações com
instituições locais

1. Relações, projetos e formas de cooperação desenvolvidos com as
diferentes instituições na freguesia de Unhos
2. Quais as perceções que as instituições têm do bairro e da AMRT

B. Bairro do Talude

1. Conhecer qual a perceção relativo à imagem do bairro, visto de fora
2. Reconhecer os principais motivos pela qual a AMRT é contactada e a
avaliação

C. Atividades com
os/as jovens

1. Descrever as atividades realizadas com os/as jovens, o comportamento e aproveitamento escolar
2. Compreender qual o nível de relacionamento com os/as jovens
3. Conhecer a perceção do tipo de sociabilidades desenvolvidas pelos/as
jovens
4. Compreender as diferenças de participação existentes nas atividades
de acordo com o sexo
5. Conhecer o nível de envolvimento das famílias nas atividades desenvolvidas pela AMRT
6. Caracterizar os/as jovens descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas no Talude

3. A INTEGRAÇÃO DOS/DAS DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS
Desde sempre, ao longo da história da Humanidade, as pessoas sentiram necessidade de se deslocar de um local para outro. Os movimentos migratórios foram-se
intensificando à medida que se foram desenvolvendo os meios de transporte para
as pessoas poderem migrar. A deslocação das pessoas, quer a nível nacional quer
internacional, tem hoje em dia levantado outros interesses e questionado quais as
causas e consequências desses movimentos nos países emissores, de trânsito ou
nos recetores de migrações.

4. Os parâmetros de análise relativo aos técnicos/técnicas são coincidentes com os da Dirigente Associativa na parte “C. Actividades com os/as jovens”.
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Neste contexto, faz sentido perceber um pouco o percurso migratório da comunidade cabo-verdiana e quais as lógicas a ela associadas. Também interessa perceber a
escolha dos locais para viver e a envolvente que afeta os mesmos.
Apresenta-se aqui um breve enquadramento de modo a poder analisar os processos
de integração dos/das descendentes de migrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas,
procurando identificar os percursos efetuados pelos pais e mães até Portugal, tendo
em vista compreender os desafios que essa jornada coloca aos/às descendentes e
quais as heranças que influenciam os seus percursos familiares e que acompanham
os/as descendentes nos laços criados com a sociedade portuguesa, seja no mundo
escolar ou laboral.
A Figura 1 procura apresentar de modo muito sintético as dimensões que iremos
analisar neste enquadramento e as influências que estas desempenham entre si.
Figura 1 - Mapa Concetual: Descendentes de Imigrantes Cabo-verdianos/Cabo-

verdianas

Figura 1 - Mapa Concetual: Descendentes de Imigrantes Cabo-verdianos/Cabo-verdianas
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3.1. A migração cabo-verdiana: uma síntese

Existem variadas razões para migrar, estas podem estar relacionadas com: a procura de melhores condições de vida; a falta de emprego e de oportunidades de formação; a delapidação de recursos ou a sua escassez; a existência de regimes autoritários ou a existência de guerras. Os fluxos migratórios de Cabo Verde para Portugal
enquadram-se nestes aspetos, exceto os últimos dois apresentados.
Em Cabo Verde, um dos motivos para a saída dos seus habitantes eram as condições climatéricas. Inicialmente, a emigração estava relacionada com as dificuldades existentes no território relacionadas com o cultivo da terra, numa “terra em que
a actividade principal é agricultura” (França, 1992: 38), visto que as pessoas viviam
sobretudo num espaço rural. Desta forma, algumas das condicionantes existentes
eram “as secas, as fomes, a defeituosa repartição das terras, a carga demográfica e
implícito desequilíbrio produção/população” (Carreira, 1977: 39).
Atualmente, existem outros aspetos que se revestem também de grande peso na
necessidade de emigrar devido à localização de Cabo Verde no sistema mundo atual,
como país periférico. Para França (1992) aspetos como o peso da tradição migratória,
as informações que os próprios emigrantes dão aos que estão no país de origem, a
melhoria do nível económico que o emigrante apresenta e as atuais facilidades de
transporte contribuem para impulsionar estes fluxos migratórios. De facto, muitos
emigrantes quando vão a Cabo Verde ocultam certos aspetos das migrações, como
a precariedade em que muitos se encontram, contribuindo para a desinformação
sobre as condições reais dos emigrantes fora do país de origem.
Desta forma, a conjugação de diversos fatores como: as dificuldades de produção
agrícola condicionada pelas condições climatéricas; a herança colonial; a falta de
condições económicas e sociais do país, que pautam pela falta de oportunidades
de trabalho; a procura de formação; propiciam a procura de melhores condições de
vida noutros países e, nomeadamente, em Portugal. A falta de trabalho no país de
origem, constitui um fator com grande peso na saída de pessoas do país e condiciona em muito a mobilidade social, contribuindo para a manutenção de poucas oportunidades e/ou fracas condições de acesso a recursos. Por último, também estão
associados à imigração motivos de saúde, devido à necessidade de tratamento não
disponíveis e/ou não acessíveis em Cabo Verde.
Nas décadas de 60 e 70 do Século XX existe um aumento dos fluxos para a Europa
a partir de Lisboa, mesmo a nível de trabalhadores sem qualificação: “A conjuntura
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europeia favorável do pós-guerra alicia muitos cabo-verdianos para a Europa atraídos por um mercado de trabalho carenciado de mão-de-obra” (Góis, 2006: 72). Este
fluxo irá ser a base da cadeia migratória para Portugal, tornando-se cada vez mais
complexa ao longo dos anos, a partir do apoio dos patrícios que já se encontravam
em Portugal. A partir dessa ligação torna-se mais fácil o acesso à habitação e ao
mercado de trabalho.
3.1.1. A comunidade cabo-verdiana em Portugal
Após o processo de descolonização houve novos fluxos migratórios para Portugal,
assim como mudanças na lei da nacionalidade que vieram alterar o estatuto dos/das
cabo-verdianos/cabo-verdianas.
Nas décadas de 1970 e 1980 a imigração concentrou-se principalmente na área da
Grande Lisboa e em Setúbal, onde havia maior procura de mão-de-obra para construção e zonas industriais. Desta forma, vemos o crescimento de bairros com uma
grande aglomeração de imigrantes cabo-verdianos/as, vivendo em situação precária
e de exclusão social.
Na década seguinte, Portugal entra para a União Europeia (UE), passando a ter acesso aos fundos estruturais europeus que tiveram “um papel chave no desenvolvimento do país e na expansão da economia nacional” a fim de recuperar o atraso económico (Horta, 4: 2008).
A União Europeia, com o objetivo da uniformização de políticas comuns vai colocando
em prática alguns passos nesse sentido: junho de 1990 - Acordo Schengen; janeiro
de 1993 – Mercado Único Europeu; junho de 1993 – Ato único Europeu. Com o último
“criou-se um espaço de livre circulação de mão-de-obra entre os países Europeus e
também entre a UE e os países da [European Free Trade Association] EFTA” (Horta,
2008: 9).
Parte da década de 1990 é caracterizada pela “quase ausência de mecanismos de
controlo de entradas” (Góis, 2006: 222). Aqui as redes sociais, entre as quais o associativismo (formal ou informal), desenvolvem um grande apoio a nível de redução de
riscos e de custos da emigração.
A imigração cabo-verdiana em Portugal caracteriza-se por concentrar-se em profissões com pouca qualificação e no mercado secundário de trabalho. Assim, os homens estão inseridos principalmente no setor da construção civil (servente, pedreiro)
e as mulheres no setor doméstico (auxiliar de limpeza). Embora a imigração femini-

Sandra Barros Delgado

35

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

na apareça numa primeira fase associada ao agrupamento familiar, a sua integração
no mercado de trabalho permite arranjar formas de aumentar o rendimento familiar:
“As mulheres cabo-verdianas nas ilhas ou na diáspora, além de gerirem a
economia dos que dependem delas por laços familiares ou de vizinhança, produzem também rendimentos de trabalho (…) complementam os rendimentos
com o comércio informal de produtos de consumo em redes que produzem
um fluxo de mercadorias e pessoas entre as ilhas do arquipélago e os países
da diáspora” (Grassi, 2006: 4).
Outro aspeto próprio da imigração feminina tem a ver com o facto de “muitas mulheres trabalharem sozinhas e isoladas de outras colegas” (Malheiros, 2007: 122),
como por exemplo em patroa. Ainda pelo facto de serem empregadas domésticas
não têm acesso tão facilmente à informação, nomeadamente melhores empregos,
novas legislações e/ou serviços disponíveis para imigrantes, comparativamente
a quem trabalhe num meio que esteja em contacto com outras pessoas inseridas
numa empresa.
Na verdade, é de sublinhar o isolamento laboral das mulheres imigrantes embora
“possam encontrar trabalho mais facilmente do que os homens, pelo facto de elas
serem invisíveis dentro das casas, acabam por ter menos acesso a contratos de trabalho, descontos para a Segurança Social e benefícios, como férias e subsídios. Assim, a longo prazo têm maior dificuldade para se legalizarem” (Malheiros, 2007: 122).
Se a situação das mulheres é, por vezes, desfavorável por estarem desacompanhadas, em relação aos homens a questão da precariedade está sobretudo ligada a falta
de acesso à Segurança Social. É prática corrente usar a modalidade “pato bravo”
em que não efetuam quaisquer descontos e o rendimento líquido é igual ao ilíquido,
sendo que, para todos os efeitos, não são contabilizados.
Estas condições de fragilidade em caso de acidentes de trabalho podem-se revelar
bastante dramáticas: existem casos em que têm de assegurar os custos de saúde na
totalidade, pois são despedidos e ficam em casa a recuperar sem qualquer proteção
social ou emprego.
Para o empregador esta situação é rentável, visto que paga menos contribuições.
Um estudo realizado, em 2007, sobre a integração dos imigrantes no mercado de
trabalho, revela que os imigrantes dos PALOP e em particular os originários de Cabo
Verde referem que estes devem ser alvo de uma atenção especial “por revelarem
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uma posição de maior fragilidade no mercado de trabalho (…) ao nível do desemprego, dos salários auferidos e das qualificações” (Pereira, 2008: 52).
Segundo dados do Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo de 2008, em 2007 a comunidade cabo-verdiana “passa a ocupar o terceiro lugar, com 51.353 residentes, o
que lhe confere uma representatividade de 12%.” (SEF: 28). Anteriormente, constituía
a maior comunidade imigrante em Portugal sendo que esta redução se deve ao aumento das nacionalizações, com 9.926 atribuições de nacionalidade para a comunidade cabo-verdiana5, e do aumento das migrações originárias do Brasil e da Ucrânia.
3.1.2. A comunidade cabo-verdiana no bairro do Talude
O Concelho de Loures localiza-se geograficamente na área da Grande Lisboa, integrando a Unidade Territorial designada de NUTS III.
Assim em Loures encontram-se repartidas infraestruturas, equipamentos e espaços industriais e urbanos representando 51% do concelho. A restante parte é “essencialmente constituído por meios semirurais, áreas agrícolas e áreas florestais”6.
A freguesia de Unhos é uma das dezoito freguesias do Concelho de Loures e situa-se
na zona oriental do concelho, sendo constituída por duas localidades: Unhos e Catujal. Desta forma, “Unhos é considerado um dormitório e o Catujal é caracterizado
por inúmeros bairros de génese ilegal, com uma grande incidência de população
imigrante.”7
No Concelho de Loures 7% da população é imigrante, sendo uma imigração essencialmente económica. A freguesia de Unhos tem 10 531 habitantes (dados de 2001),
cerca de 11,6% de imigrantes e uma taxa de analfabetismo de 7,8%, sendo mais
baixa do que a nacional que é 9%.

5. É o país com mais atribuições de nacionalidade.
6. Diagnóstico social do Concelho de Loures, 2006: 37.
7. Diagnóstico social do Concelho de Loures, 2006: 109.
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Figura 2 - Mapa do Concelho de Loures8

O bairro do Talude, situado na Estrada Militar, na Freguesia de Unhos, no Catujal,
começou a ser construído no início da década de 1980. Os principais motivos para o
aparecimento deste bairro foram económicos. Foram as dificuldades em encontrar
habitações e rendas que pudessem suportar que levaram muitos imigrantes e alguns portugueses a começar a construir as próprias casas à volta da Estrada Militar
em Unhos.
Para Johnson (2001) a “escolha da localização habitacional das famílias” está relacionada com os seguintes indicadores:
“Disponibilidade de fácil acesso a empregos de elevada qualidade; disponibilidade de habitação para aquisição ou arrendamento a preços acessíveis;
fácil acessibilidade a empregos públicos e privados; apoio de equipamentos e
serviços; qualidade da educação; segurança pública; amenidades locais e características demográficas; qualidade de vida” (in Rebelo e Paiva, 2006: 57-58).

8. Fonte: Diagnóstico social do Concelho de Loures, 2006: 35.
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Figura 3 - Mapa da Freguesia de Unhos

Houve quem comprasse terreno a outras pessoas9 e outras que ficaram a saber da
existência de terreno e que já havia construções em curso nesse mesmo terreno. A
desinformação que existia sobre os verdadeiros donos do terreno (e que até hoje persiste para a maioria dos/as residentes) permitiu que as construções continuassem.
As casas foram sendo construídas com a ajuda de familiares, amigos, conhecidos
(alguns já se conheciam desde de Cabo Verde), que foram passando a palavra entre
si e foram aos poucos formando o bairro. Dessa relação de entreajuda resulta a existência de vizinhos que são também familiares.
No bairro do Talude, para além de residirem cabo-verdianos/cabo-verdianas e seus/
suas descendentes, também residem pessoas de outras origens (vd. Tabela 6).
Quadro 6 - Naturalidade dos/das Residentes do Bairro do Talude10
NATURALIDADE

FREQUÊNCIAS

%

% DE RESPOSTAS VÁLIDAS

Angolana

16

2,9

3

Cabo-verdiana

312

57,4

57,7

Portuguesa

196

36

36,2

S. Tomense

4

0,7

0,7

Outro

13

2,4

2,4

Total

541

99,4

100

3

0,6

-

544

100

-

Não respostas
Total

9. O dono efetivo do terreno referiu que apenas uma pessoa residente no bairro lhe comprou terreno
para construir a casa (esta informação foi partilhada pelo próprio numa reunião).
10. Diagnóstico social do Concelho de Loures, 2006: 109.
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As casas no bairro do Talude foram construídas ao longo da Estrada Militar11 numa
extensão de um quilómetro e meio. É constituído por 142 casas (agregados familiares) com uma população de cerca de 600 pessoas (estando sujeito a alterações12).
As casas estão dispostas maioritariamente em apenas num dos lados da estrada,
constituindo um panorama aberto.
Figura 4 - Estrada Militar do Bairro do Talude13

O bairro do Talude, por situar-se no Concelho de Loures14, constitui um terreno propício à criação de hortas. Estas são cultivadas por pessoas dentro e fora do bairro15.
Embora existam zonas com declives acentuados, as hortas estão situadas no centro
do bairro, em zonas planas. Esta prática permite contornar situações mais complexas de carência por falta de condições financeiras.

11. A Estrada Militar conhecida por Estrada Militar Caxias-Sacavém ou Estrada Militar de Defesa de
Lisboa, era uma estrada que circundava Lisboa, fazendo a interligação dos vários fortes e outros dispositivos de defesa integrados no Campo Entrincheirado de Lisboa (CEL).
12. O processo de realojamento do PER e PER Famílias tem realojado pontualmente famílias, sendo em
seguida derrubada a casa.
13. Fonte: Google Earth.
14. O concelho é “cruzado por vários rios e ribeiras que lhe conferem um elevado grau de fertilidade e
qualidade produtiva dos solos.” (Diagnóstico social do Concelho de Loures, 2006: 37).
15. Constituindo, provavelmente, e para além da visita a familiares e de pessoas que mantêm contacto
e trabalham na Associação, o principal motivo de visitantes ao bairro de pessoas não residentes.
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O Governo tem procurado resolver as questões relacionadas com a habitação, nomeadamente: casas de construção própria precária (de uma maneira geral) e sem
saneamento básico e ordenação do território. O objetivo tem sido a procura de soluções para o problema da habitação. Assim, em 1993 as intenções do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, foram as seguintes:
“A erradicação das barracas, uma chaga ainda aberta no nosso tecido social,
e consequente realojamento daqueles que nelas residem impõem a criação
de condições que permitam a sua total extinção.”16
Assim, é neste contexto que a Câmara Municipal de Loures - CML, no mesmo ano,
realizou o levantamento das famílias que residiam no bairro nessa data, para identificar quais teriam direito a habitação:
“A concretização deste programa depende da adesão dos respectivos municípios, que terão de efectuar um levantamento exaustivo e rigoroso das barracas existentes no seu concelho, e será executada em função das carências
efectivas apresentadas.”17
Desta forma, as pessoas que estão abrangidas por este levantamento realizado
pela Câmara, estariam inscritas no PER e portanto teriam direito ao realojamento.
Contudo, existem situações em que as pessoas já viviam no bairro, mas não foram
contempladas no inquérito e pessoas que vieram viver para o bairro posteriormente.
Portanto, existem pessoas a viver no bairro que não se encontram abrangidas pelo
PER.
A partir do levantamento de 1993 não foram permitidas mais construções no bairro
e passou a ser obrigatório comunicar à CML toda e qualquer alteração às casas,
afim da autarquia dar o seu parecer, nomeadamente por motivos como o aumento
do agregado familiar: por nascimento; casamento ou reagrupamento familiar e/ou
outras situações.
Segundo dados da Rede Social de Loures os “fogos habitacionais localizados em
bairros caracterizados de génese ilegal representam 33,2% do total de alojamentos
do concelho” (2006: 53).

16. Decreto-Lei 163/93, de 7 de Maio.
17. Decreto-Lei 163/93, de 7 de Maio.
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Presentemente mantém-se o fluxo de entrada para o bairro de pessoas de diversas nacionalidades. Esta situação acontece, pois os motivos económicos persistem.
Trinta anos após o início das primeiras construções no bairro do Talude, o problema
da habitação ainda é uma realidade em Portugal. E, apesar dos esforços que se
foram concretizando em outros bairros (com maior ou menor sucesso no realojamento), a verdade é que a estigmatização acompanha a população dos bairros que
foram realojados para os bairros em que se efetuou a mudança, os ditos bairros
sociais.
3.1.3. A imagem do bairro
Atualmente, vivemos em sociedades mais diversificadas, multiculturais e complexas. Para além de existir um maior contacto com outras culturas, colocam-se outros
desafios que nem sempre são de resposta única, linear e exata. Muito pelo contrário,
têm existido diversos modelos e propostas no sentido de adaptar, assimilar, integrar
os/as imigrantes e seus descendentes.
O aumento de notícias negativas sobre os bairros com maior concentração de imigrantes, contribui para uma má imagem destes e de um receio acrescido de entrar
e conhecer os bairros por dentro. Por outro lado, como é frequente, os bairros estão
isolados geograficamente e não têm serviços gerais que apelem à visita de outras
pessoas, acabando por ficar duplamente periféricos e apenas frequentados pelos
seus residentes.
Segundo Bruto da Costa e Pimenta (1991), num estudo realizado no final da década de 1980 em bairros pobres em Lisboa: “os resultados sugerem que entre 73%
e 92% destes migrantes se encontravam numa situação de exclusão total, vivendo
bem abaixo do limiar de pobreza, sem as condições mínimas de habitação, salário e
acesso à educação, saúde, lazer e assim por diante” (in Horta, 2008: 16).
Segundo Saint-Maurice (1997) são as situações de classes sociais desfavorecidas
que se apresentam como um “processo de diferenciação quer ao nível das representações e dos comportamentos, relegando-os para uma situação de exclusão social”
(in Cádima, 2003: 20).
Outros autores também referem que o “problema é que, ao colocar-se a discussão
exclusivamente no campo da cultura, se esquecem as desigualdades sociais, particularmente as de classe, mas também as de género ou as de natureza territorial.”
(Machado, Matias e Leal, 2005: 697).
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O cerne da questão tem exatamente a ver com os/as migrantes que têm uma condição económica mais baixa e não propriamente os que se encontram noutra situação, pois os imigrantes com melhor situação económica difundem-se com maior
facilidade na sociedade de acolhimento e não são objeto de muita diferenciação.
No relatório da Comissão Social de Inter Freguesias – CSIF Apelação, Frielas e
Unhos (2005: 6), é referido como um dos obstáculos ao “processo de integração”
e na altura da “recolha de informação junto dos actores sociais” o facto de alguns
residentes do bairro do Talude não falarem abertamente sobre os problemas que
a freguesia tem, tendo sido feita a seguinte descrição: “é uma comunidade demasiado fechada para si, pelo que existe a necessidade de uma outra forma de abordagem.”
No mesmo relatório é referido num testemunho que a Escola do Alto Moinho, situada no Catujal é considerada complicada: “É uma escola complicada, há pessoas
de etnia cigana, etnia africana, um pouco mais conflituosos” (CSIF - AFU, 2005: 25).
Existem pessoas que já estiveram no bairro e que após alguma convivência perdem
o receio inicial que por vezes existe. Outras pessoas vão conhecendo o bairro e também ouvem algumas coisas acerca do mesmo: “Já ouvi falar coisas boas, coisas más,
conheço perfeitamente bem, mas também não é nenhum bicho-de-sete-cabeças.”
(Diretor da Escola)
As próprias instituições têm perceções negativas acerca do bairro. A questão não
tem a ver com o facto de este ter problemas ou não, mas sim com a sobrevalorização
dos problemas quando comparado com outros bairros. Esta mesma perceção contribui ainda para uma tratamento desigual e preconceituoso:
“A população, em geral da freguesia tem uma imagem depreciativa em relação
ao bairro. As instituições locais também têm uma imagem depreciativa em relação ao bairro, mas eu acho que essa imagem tem a ver com os preconceitos que
as pessoas já trazem, como é um bairro que vive maioritariamente imigrantes,
então acham que, (…) o que isso implica é as pessoas terem de mudar de opinião
e isso é difícil.” (Dirigente Associativa)
Por outro lado, as questões de insegurança e criminalidade ainda se encontram muito associadas aos bairros (sociais, em vias de realojamento e de construção precária)
e à população, em grande parte imigrante, que aí reside. Ainda no mesmo relatório,
um elemento da GNR refere na entrevista dada:
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“A minha opinião começa logo pela distância a que está o Posto. Depois aquilo é uma freguesia que tem muitos imigrantes, só por aí já leva a que a criminalidade lá seja abundante” (2005: 35).
A propósito da associação da criminalidade aos/às imigrantes e seus descendentes,
Machado e Azevedo (2008) referem, de uma forma clara, que não existem provas de
que efetivamente existe relação entre os dois:
“O tema da criminalidade é a pedra de toque da construção simbólica dos
imigrantes como problema social e ameaça. Embora sejam poucos, os estudos realizados têm demonstrado que essa perceção carece de fundamento
empírico. Primeiro, porque apenas segmentos minoritários das populações
imigrantes e cigana estão envolvidos em práticas desse tipo; segundo, porque, para condições sociais iguais, as taxas de criminalidade (e de população
prisional) são semelhantes às dos portugueses em geral.” (Machado e Azevedo, 2008: 16).
A própria forma como, de uma maneira geral, se referem a este tipo de habitações
associa ainda mais carga negativa às mesmas, nomeadamente: “barracas18”, “casas
abarracadas”, “bairros sociais”, “bairro dos pretos19”.
É necessário usar outro tipo de terminologia, pois nem todas as casas se enquadram
nesse termo e tem como efeito a desvalorização das casas onde as pessoas habitam.
Se o objetivo é integrar, e considerando que o processo de realojamento já dura há
décadas, é necessário repensar a abordagem e minimizar a estigmatização e o afastamento das pessoas (a serem futuramente realojadas) durante esse processo. Tal
não irá facilitar também a própria confiança das pessoas nos/as técnicos/técnicas,
se estes não demonstrarem essa sensibilidade para as questões relacionadas com
o bairro e a habitação.
Desta forma, pode-se constatar que a imagem que se tem do bairro do Talude em
específico, e de outros bairros considerados similares, é por um lado uma imagem
associada ainda à criminalidade e insegurança havendo, por outro, uma ausência de
aspetos positivos.

18. A terminologia “barracas” pode ser encontrada no Decreto-Lei que se refere ao realojamento das
mesmas, estando generalizada em contextos municipalizados e no próprio contacto com as pessoas.
19. Este nome é por vezes usado por alguns moradores/moradoras de bairros adjacentes ao bairro do
Talude como forma de identificar o bairro em questão.
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Se tivermos em mente que alguns entrevistados/entrevistadas foram relatando o
bairro como uma parte da sua terra de origem, podemos afirmar que a existência
desta ligação afetiva do bairro com Cabo Verde faz associar e relacionar a rejeição do
bairro com a própria rejeição da cultura cabo-verdiana.
Esta imagem é percecionada pelos/pelas jovens, o que de facto não contribui para se
sentirem “em casa” mas, como poderemos constatar, é o conjunto das experiências
de cada jovem que vai definir a sua identificação com a sociedade portuguesa em
maior ou menor grau.
Outra situação é a questão do realojamento e a satisfação que está relacionada com
o tipo de casa que cada pessoa tem e, posteriormente, vem a adquirir no momento
do realojamento. Portanto, se houver melhorias em relação à anterior situação há
satisfação, se não existe melhoria, existe insatisfação. Na verdade, a opinião pública
não entende os motivos da insatisfação pelo realojamento. Todavia, os motivos não
se esgotem pela habitação, passando também pelos laços de vizinhança, de entreajuda e da própria vivência que resulta de anos de familiaridade, aspetos positivos que,
por vezes, se perdem durante o processo de transição e na própria forma de estar
findo o realojamento.
3.2. As políticas de imigração

Em Portugal foi-se assistindo, nas últimas décadas, a mudanças nas políticas de imigração. Tomaram-se medidas tendo em vista a integração dos/as imigrantes na sociedade, de modo a evitar situações de marginalização geradoras de discriminação.20
Em 1993, com a criação do PER e o PER Famílias, pretendeu-se terminar a construção precária, tendo como objetivo a concessão de apoios financeiros para aquisição
ou arrendamento de fogos destinados ao realojamento de agregados familiares residentes em barracas e habitações similares “independentemente do seu estatuto
jurídico” incluindo, desta forma, os/as imigrantes (Horta, 2008: 28).
Em 1996 foi criado o cargo de Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas
- ACIME21, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de vida dos

20. Neste ponto apresentamos apenas as medidas que nos pareceram mais centrais na política de
imigração e de integração. Para uma caracterização mais detalhada consultar, por exemplo, Horta
(2008) e Santos (2004).
21. Passando posteriormente para ACIDI – Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural.
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imigrantes em Portugal, “de forma a proporcionar a sua integração na sociedade, no
respeito pela sua identidade e cultura de origem”.22
É criada a nova Lei da Nacionalidade em 200623 e em 2007 a Lei da Imigração. O Plano para a Integração dos Imigrantes - PII também surge em 2007 com um programa
político que pretende atingir níveis superiores de integração nas mais diversas áreas.
A legislação produzida a nível do PII comprometeu-se a executar 122 Medidas com
295 metas, distribuídas por 20 áreas de intervenção, promovendo também a participação e corresponsabilidade da sociedade civil. Segundo o relatório anual de execução deste plano, um ano após o início da sua aplicação encontram-se cumpridas ou
em cumprimento 83% das metas, envolvendo 13 Ministérios.
Mas infelizmente tem vindo a persistir a “preocupante tendência na recusa em proceder a um ajustamento das políticas de imigração para que reflictam melhor a realidade do mercado” (Papademetriou, 2008: XXIX). O fecho das fronteiras vem alimentar
o mercado dual e informal em que não existe proteção social (nem regulamentação
no caso do mercado informal) para os trabalhadores migrantes.
No entanto, ainda subsistem diversos desafios que podem ser contornados pela
legislação, pois por vezes não se preveem todas as situações ou as respostas que
dão não são suficientes. Assim, o que se poderia fazer para facilitar ainda mais a
integração dos/das imigrantes? Para simplificar e facilitar a integração dos/as imigrantes, por exemplo, todas as pessoas que tenham nascido em território português
deveriam ter direito automático à nacionalidade portuguesa (o que ainda não acontece). Outro exemplo poderia ser que todas as pessoas que efetuam descontos para a
Segurança Social, mesmo sem situação regularizada, deveriam ter direito a receber
subsídio de desemprego e abonos.
Portugal é dos países europeus com mais instrumentos legais extremamente ambiciosos e interessantes, mas o que depois falha na prática são os procedimentos
administrativos dos diferentes serviços que não estão em conformidade. Ou seja, a
morosidade reside nos procedimentos administrativos.

22. Decreto-Lei n.º 3-A/96 de 26 de Janeiro.
23. Esta Lei vem reverter a situação anterior reforçando o regime jus solis (aquisição da nacionalidade
de acordo com o local de nascimento), ao contrário da Lei anterior que dava preferência ao jus sanguinis
(fazendo dessa forma com que os descendentes de imigrantes herdassem a nacionalidade dos pais).
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No que se refere aos instrumentos legais podemos dizer que a Lei da Nacionalidade
– Decreto-Lei n.º 237-A/2006 veio abrir portas para muitas situações e resolver um
problema grave relacionado com os direitos dos/das descendentes de imigrantes.
Porém, existem muitas outras situações que ainda não estão previstas, mas importa
reconhecer que foi um passo que levou mais de 20 anos a ser dado.
Segundo Machado “as políticas de integração das populações imigrantes especialmente dos seus descendentes, não podem esquecer a questão da nacionalidade e os
processos de naturalização.” (2006: 263)
A alteração da Lei da Nacionalidade veio possibilitar outro tipo de enquadramento.
Por exemplo, a n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 2/200624, de 17 de abril, determina que
indivíduos maiores de 18 anos que tenham nascido em Portugal e que aqui tenham
permanecido nos últimos 10 anos precisam de um registo criminal do país de nacionalidade. Esta situação quando acontece a jovens que nunca foram a Cabo Verde
provoca estupefação.
“Por exemplo, a lei da nacionalização, (…) Tá na legislação, mas quando chega a altura de cumprir, é preciso muita complicação, muita papelada. E, por
exemplo, também quando uma pessoa nasce cá e nunca foi a Cabo Verde eles
pedem um registo criminal de um país que nunca a criança foi. O meu colega
nunca foi a Cabo Verde, só porque os pais são de lá, eles pedem um registo
criminal, não entendo qual é o sentido.” (Ricardo, 20 anos)
Este facto pode ser justificado com a necessidade de cada pessoa provar a sua situação face a cada país e de se tentar facilitar os procedimentos internos. O que acontece também é que se um jovem descendente que queira requerer a nacionalidade for
maior de idade, tiver saído do sistema educativo cedo e não tenha tido trabalhos com
contratos, por vezes torna-se complicado provar que esteve em Portugal nos últimos
10 anos. Infelizmente, este tipo de situações ainda acontece.
Por sua vez, a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que se refere ao regime jurídico de entrada, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional, veio facilitar ao nível
do Reagrupamento familiar (art.º 98 ao 105º), visto que os/as filhos/as, mesmo que
sejam maiores de idade, desde que estejam a cargo dos progenitores passam a poder ser reagrupados, enquanto na anterior legislação era apenas até aos 17 anos25.
24. Lei que introduziu alterações à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade), que modificaram substancialmente os regimes da atribuição e da aquisição da nacionalidade Portuguesa..
25. Perfazendo 18 anos já não tinha direito ao reagrupamento familiar.
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Outra situação diz respeito aos acidentes de trabalho em que as pessoas são despedidas e não são abrangidas por seguros. Apesar de no PII estarem contempladas
campanhas de prevenção, através da Autoridade para as Condições de Trabalho ACT, casos destes acontecem com mais frequência do que seria esperado.
Enfim, embora haja avanços políticos positivos tendo em vista a integração e melhoria da qualidade de vida das populações migrantes, ainda há um longo caminho a
percorrer, dada a distância entre o quadro legal e a prática.
3.3. A socialização e a identidade

Segundo Machado existem três parâmetros de formação social da identidade nacional dos/as imigrantes: “tempo de residência e fase do ciclo migratório”, “sentimentos de pertença nacional e níveis de integração social” e “posição que face a eles
assume a sociedade receptora, seja a população em geral, sejam as autoridades
políticas.” (Machado, 2006: 257-258).
O primeiro parâmetro, “tempo de residência”, prende-se com os/as imigrantes e
está relacionado com a noção do tempo de permanência no país de acolhimento e o
“ciclo migratório” com o relacionamento do/a imigrante com o tempo de residência.
O segundo parâmetro está relacionado com os contrastes e continuidades sociais
e culturais. Esta definição prende-se com a etnicidade que é medível através de dimensões sociais e culturais. A etnicidade é denominada como “processual” e “relacional”, já que esta não é definida por si só mas pelo contacto com a população com
a qual se estabelece interação. Assim, as dimensões sociais são constituídas por
“composição de classe, a composição sociodemográfica e a localização residencial”
e as dimensões culturais pelas “sociabilidades, a língua e a religião.” Deste modo, se
a composição de classe, a composição sociodemográfica e a localização residencial
de uma certa comunidade forem diferentes da sociedade de acolhimento, quer dizer
que temos contrastes sociais, Este raciocínio aplica-se da mesma forma às dimensões culturais (Machado e Matias, 2006: 16-18).
Se observarmos as comunidades PALOP em comparação com a sociedade portuguesa poderemos constatar que a nível social existe uma preponderância das classes com baixos rendimentos, a constituição sociodemográfica é mais jovem e que
existe concentração residencial em certas zonas do distrito de Lisboa. Ou seja, verifica-se que existe uma aglomeração de imigrantes e seus descendentes em certas
zonas, sendo esta tendência frequente em relação à comunidade cabo-verdiana.
Sandra Barros Delgado

48

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

Relativamente à dimensão cultural, existem sociabilidades interétnicas dispersas, a
língua é diferente quanto à utilização do crioulo (sendo o seu uso em Cabo Verde e na
Guiné mais acentuado) e a religião tem caráter de continuidade, no caso dos caboverdianos.
No caso do terceiro parâmetro, vimos que a identificação dos/das imigrantes “com
a sociedade onde vivem depende do modo como eles são simbolicamente representados e das estratégias de relacionamento adoptadas perante a sua presença.”
(Machado, 2006: 259)
Sendo a experiência escolar o primeiro contacto com a sociedade de acolhimento e
onde surgem os primeiros conflitos interiores e exteriores, de pertença e não pertença, a primeira etapa da integração deve ser trabalhada em família, na comunidade
e na escola. Portanto, a perceção que a escola tem dos/das descendentes de imigrantes é o primeiro impacto da sociedade de acolhimento na identificação destes/
destas, assim como as sociabilidades desenvolvidas nesse contexto.
A crescente diversidade cultural nas sociedades de acolhimento transporta consigo
certos medos e receios. Por vezes, a sociedade de acolhimento pode sentir receio de
perder os seus valores, as suas tradições e suas heranças. Vala define este receio
como o medo da diferença (do que não conheço), isto é, “da diferença de normas e
valores, ou ao simples desconforto causado pelo desconhecido, pelo estranho e pela
diversidade” e o medo da semelhança (perda da identidade) (Vala, 2004: 54-55).
Neste sentido Wierviorka afirma que “a identidade escolhida constitui então a melhor resposta frente à desqualificação que lhe imputa uma diferença que é sinónimo
de inferioridade” (in Carvalho, 2005: 10). Por outro, a etnicização “depende mais das
reacções à presença dos imigrantes na sociedade de destino do que às memórias
culturais que eles transportam” (Abranches, 2007: 28). Assim, os/as descendentes
de cabo-verdianos/cabo-verdianas vão reconstruir a sua cultura resultante da interação com a sociedade portuguesa (com diferente estatuto). Neste sentido, o estatuto
derivado da classe social tem maior peso do que aparentemente se pode fazer notar:
“Na escola e noutros contextos sociais, condições de classe diferentes afastarão jovens com uma comum origem imigrante, e condições semelhantes
tornarão próximos jovens descendentes de imigrantes e jovens nativos” (Machado e Matias, 2006: 14-15).
A identidade tem um caráter relacional, ou seja, é construída “historicamente pelos
sujeitos na relação e interacção espaço-temporal com a alteridade, com o Outro” e,
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portanto estão sujeitas a mudanças (Haesbaert, 2001). Portanto, as identidades dos/
das descendentes são o resultado da socialização e das sociabilidades desenvolvidas
com a sociedade de acolhimento.
3.4. Estratégias de relação cultural

As diferenças culturais percecionadas estão, como vimos anteriormente, relacionadas com a classe social e não apenas, ou não tanto, com a etnicidade. É claro que o
facto de pertencer a uma etnia divergente da sociedade dominante acaba por acumular outros aspetos que em nada favorecem a pessoa que se encontra em situação
de exclusão social, pois por falta de recursos económicos pode ser dificultada a sua
estada no país, e o mesmo já não acontece com um/uma nativo/nativa. Assim, podem dizer-se que a perceção da diferença cultural está relacionada com um conjunto
de fatores em que predomina a falta de acesso a recursos que estão principalmente
vedados por questões económicas.
No caso dos descendentes de imigrantes africanos, os meios de comunicação social
abordam temáticas associadas a situações de exclusão social, ora enquanto vítimas
de “racismo, discriminação social ou abuso policial”, ora representando-os como
“agressor, delinquente, problemático e marginal” (Leal, Matias e Machado, 2004:
148). Logo, não são divulgados aspetos e referências positivas de uma forma equilibrada.
Para integrar é necessário combater as formas de exclusão, ou seja, a integração
decorre de promoção de “emprego, a saúde, a educação, a habitação, o acesso à cultura e aos direitos de cidadania” (Pinto, 2003). Portanto, a exclusão social é encarada
como estando diretamente ligada às questões de cidadania e participação cívica.
Num estudo encomendado pelo ACIME26 sobre as imagens recíprocas entre imigrantes e portugueses refere-se que existe maior recusa em relação aos/às imigrantes
africanos. “(…) embora os portugueses em geral considerem que o número de imigrantes em Portugal deve diminuir, tendem a defender mais a redução de imigrantes
de origem africana que de outra proveniência.” (Lages, 2006: 210).
Embora estejamos a falar de descendentes de imigrantes africanos/africanas e não
de imigrantes é pertinente falar da imagem que os portugueses têm dos próprios

26. Atualmente ACIDI.
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imigrantes africanos/africanas, visto que os/as descendentes tendem a ser confundidos como sendo, eles mesmos, imigrantes, acabando por se refletir também na
imagem que os/as portugueses/portuguesas têm deles. Esta imagem acaba também por ser reflexo da forma como estes têm sido integrados na sociedade de acolhimento.
Ainda nesse mesmo estudo aborda-se a perceção e exagero das diferenças culturais,
tendo-se concluído que existe um exagero na perceção das diferenças, sendo “maior
no caso dos imigrantes africanos, no que respeita aos usos e costumes, apesar de
ser este o grupo que vive entre nós há mais tempo, o que poderia ter contribuído
para o esbatimento delas.” (Lages, 2006: 270). Segundo a Teoria do Racismo Subtil
proposto por Pettigrew e Meertens (1995), é de salientar três componentes:
“Defesa de valores tradicionais (as minorias violariam os valores tradicionais
das maiorias dominantes); o exagero das diferenças culturais (as desvantagens das minorias seriam atribuídas à sua grande diferença em relação às
maiorias dominantes, em termos culturais); e a negação de emoções positivas em relação a membros dessas minorias.” (in Lages, 2006: 270)
Desta forma, passa a ser mais corrente o uso destas novas formas de discriminação
que deixam de estar visivelmente relacionadas com aspetos fenotípicos (como a cor
da pele) ou genotípicos (como a raça).
Num estudo realizado por Cabecinhas (1998: 15) verifica-se entre dois grupos (portugueses e angolanos) que “os membros do grupo dominado foram mais homogeneizados do que os membros do grupo dominante”. Esta visão homogénea possibilita
que as pessoas não sejam vistas de forma individual mas grupal, o que facilita a
discriminação. Num outro estudo (Cabecinhas e Amâncio, 2003), pode-se verificar
que ainda persiste a hierarquização racial na sociedade, herança das teorias raciais
clássicas. Mesmo usando novos termos, como grupo étnico, persiste uma lógica de
comparação com a “raça” e de naturalização das desigualdades sociais. Segundo
Rotheram-Borus (1993) quando as pessoas se sentem ameaçadas isso faz tornar
evidente a etnicidade e aumentar a diferenciação nos grupos (in Neto, 2004).
Desta forma, a estratégia adotada pela sociedade de acolhimento que se adequa à
da integração, segundo Berry (2001) é a estratégia do multiculturalismo. Embora já
existam críticas ao multiculturalismo, pois não consegue dar resposta a todos os
desafios atuais é, presentemente, o modelo que pode permite uma maior integração
dos/das imigrantes.
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Tendo em conta os modelos anteriores de integração como: a separação que indica
fecho na cultura de origem (Vala, 2004: 51); o assimilacionismo – “homogeneização
cultural”; o em voga multiculturalismo “coexistência separada” (Rocha-Trindade:
172); a integração sucede quando diferentes grupos mantêm as “respetivas identidades culturais e ao mesmo tempo aderem ao outro grupo” (Neto, 2002: 243). A
interculturalidade que se pauta pelo “reconhecimento das diferenças, promoção e
integração das interacções dos diversos actores” (Collès, 2003), acaba por ser o modelo com maior êxito.
Em suma, é necessário descentrarmo-nos dos nossos valores culturais para podermos ver o outro e aceitar a diversidade como uma nova realidade. Par tal é necessário uma nova abordagem e aprendizagem para o contacto entre culturas. A aceitação
deve ser feita de ambas as partes, mas a adoção de uma atitude recetiva por parte
da sociedade de acolhimento permite evitar a saliência da etnicidade assim como
a adoção de estratégias de aculturação assimilacionistas, segregacionistas ou de
marginalização por partes dos/as imigrantes.
3.5. O género e os papéis sociais

Em cada sociedade existem regras e papéis que se esperam que sejam cumpridos,
quer por parte do homem quer por parte da mulher. Praticamente em todas as sociedades a mulher tem uma posição desigual perante o homem:
“A posição desfavorecida das mulheres é, com efeito, atribuída a expectativas
tradicionais estereotipadas, partilhadas pelos homens e internalizadas pelas
mulheres. Essas são difundidas pelos agentes de socialização, nomeadamente, a família, a escola, os media.” (Connell, 1993 in Poeschl, 2003: 216).
Desta forma, sabendo qual o papel atribuído a cada um, cada sociedade, cada cultura
exerce uma determinada pressão de acordo com os resultados esperados:
“As explicações baseadas na influência da cultura apontavam para o papel da
socialização, salientando que a sociedade tem diferentes expectativas em relação aos comportamentos apropriados aos homens e às mulheres, que são
aprendidos pelas crianças através dos processos de reforço e de imitação”
(Poeschl, 2003: 222).
A divisão das tarefas no caso dos/das descendentes está feita em função do sexo, de
forma a manter a continuidade com a sociedade cabo-verdiana. Portanto, a educação
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no seio familiar reflete exatamente esse papel que a mulher e o homem assumem
na cultura cabo-verdiana. Por vezes, com as migrações existem alterações que se
efetuam sob dadas situações, como referem Hondagneu-Sotelo (1994) e Ong (1993):
“Os homens quando migram sozinhos realizam tarefas domésticas por necessidade e ajudam a esposa quando elas chegam. Observou-se que quando
as famílias migram unidas, as mulheres preservem o papel de género, mesmo trabalhando fora de casa” (in Garcia, 2006).
No caso dos/das descendentes que entrevistámos, em algumas situações os pais
conheceram-se em Portugal, noutras os pais efetuaram a viagem para Portugal juntos e ainda há casos em que o pai emigrou primeiro e pouco tempo depois a mulher.
Tal significa que nestas situações ocorre uma predominância dos papéis de género
tradicionais, ligados à vivência e cultura de Cabo Verde.
O contacto com duas culturas possibilita perceber os papéis que cada um dos sexos
desempenha nessas culturas. Portanto, o contacto intercultural também influencia
os papéis, podendo haver reprodução ou mudança de modelos consoante o peso
de cada cultura e de outros fatores como: a educação, a personalidade, a interação
social, entre outros.
3.6. A Associação e o seu papel

Em 1999 é criada a, Lei n.º 115/99, que regula o regime jurídico das associações de
imigrantes em Portugal, prevendo os direitos e deveres quanto à defesa dos interesses dos/das imigrantes, da valorização e integração na sociedade portuguesa. No
seu nono artigo refere: a participação na definição das políticas de integração social
que visem a eliminação das discriminações e promovam a igualdade; a participação
na definição de medidas e ações que visem a melhoria das condições de vida dos
imigrantes; e o acompanhamento na sua execução através do Conselho Consultivo
para os Assuntos da Imigração - COCAI27.

27. O COCAI visa assegurar a participação e a colaboração das associações representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais e das instituições de solidariedade social na definição das políticas de
integração social e de combate à exclusão. Este Conselho inclui um representante de cada uma das
comunidades imigrantes dos países de língua portuguesa, que serão designados pelas federações e
associações respetivas, desde que a representatividade destas seja reconhecida pelo Alto-Comissariado para além de outros elementos do governo e sociedade civil.
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O facto de haver representatividade no COCAI é um passo importante, mas é necessário que as comunidades de imigrantes estejam mais a par das situações e das
problemáticas para poderem participar, sendo o associativismo um meio privilegiado
para tal.
A AMRT – Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude tem como objetivos principais: apoio a crianças e jovens; apoio à família; apoio à integração social
e comunitária; proteção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes e seus
descendentes residentes em Portugal; educação e formação profissional dos seus
membros.
No que respeita ao acolhimento e integração dos imigrantes, a AMRT propôs atender
às seguintes prioridades: promover a igualdade de direitos e oportunidades, combater todas as formas de discriminação racial e de género, aprofundar na comunidade
melhores conhecimentos sobre a realidade da imigração, apoiar e estimular a rede
associativa na freguesia e concelho, promover o ensino da língua portuguesa e crioulo (oral e escrito), sensibilizar a opinião pública e líderes (locais) para a tolerância e
diversidade cultural.
Um exemplo de intervenção é o projeto Vamos Utopiar28 desenvolvido pela AMRT
em parceria com outras entidades. Nesse sentido, a atividade “Sai do Bairro” que a
Associação tinha a cargo pretendia exatamente “valorizar positivamente os contextos
de vida onde as crianças desenvolvem as suas sociabilidades privilegiadas (a escola,
a freguesia, a cidade, o país)”.
As novas respostas que têm sido apresentadas a nível do movimento associativo
imigrante, a divulgação de boas práticas para a sua aplicação a diferentes níveis,
o desenvolvimento local e a participação política contribuem para integração do/da
imigrante. Desta forma, o associativismo vem apresentar o outro lado da comunidade cabo-verdiana e dos seus descendentes, tal como acontece com outras comunidades, permitindo mostrar, com o trabalho que se realiza, os aspetos positivos, além
de desconstruir os estereótipos, os preconceitos e a discriminação.

28. Este projecto teve como parceiros de desenvolvimento o ACIDI, a Associação Guias de Portugal, o
GRAAL, a AMRT - Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude e a Lusotemp – Empresa de
trabalho temporário, S.A.. Sendo cada parceiro responsável pelo desenvolvimento de uma atividade.
O projeto foi financiado pela Iniciativa Comunitária Equal, e teve a duração desde setembro de 2005 a
junho de 2009.
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Pode então dizer-se que o associativismo faz a mediação entre a sociedade e o imigrante, apoiando e informando as pessoas dos seus direitos e deveres, ajudando no
acesso aos direitos e lutando em sede própria junto de governos, partidos e todas as
outras entidades que julgue necessário (Albuquerque, Ferreira, Viegas 2000).
Relativamente ao relacionamento com outras instituições, tem sido desenvolvido ao
longo do tempo a relação da Associação com a Paróquia, a qual tem vindo a crescer
fruto da colaboração e do trabalho efetuado, inicialmente de modo informal:
“De uma forma muito informal (…) em contacto com o Padre a ver que poderíamos fazer algum trabalho em conjunto. Surgiu uma parceria mais formal com a
Paróquia. (…) dão missas aqui no espaço da Associação. (…) fazemos o trabalho
de sinalização de casos (…) da visita do Padre e outros membros (…) casos mais
complicados desencadeamos os nossos serviços29 faz visitas domiciliárias (…) e
situações inversas (…)” (Dirigente Associativa).
Quanto a outras associações locais, nas entrevistas foi mencionada a falta de uma
rede consolidada, sendo que as relações se mantêm a um nível muito informal e
existindo dificuldades na sua formalização.
No que respeita a relação mantida entre a CML e JFU “é prática e funcional”. Com
a JFU são atendidos alguns pedidos; com a CML foram-se “estreitando relações”
que resultam de um trabalho prévio: “conhecer as pessoas, os departamentos, com
quem articular (…) foram quinze anos de trabalho.” (Dirigente Associativa)
Os contactos efetuados com a Polícia de Segurança Pública - PSP foram positivos:
“também comungam um bocado da nossa ideia de que era necessário criarmos
momentos de mais reunião entre a própria população e a própria polícia.” Já disponibilizaram recursos da polícia para um acampamento e “já fizemos ações de
sensibilização com a polícia, eles prontamente estiveram.” (Dirigente associativa)
Os projetos desenvolvidos com as parcerias locais existentes são a nível da Rede
Social, do atendimento integrado, da escola e de grupos juvenis, procurando desenvolver competências sociais.

29. A AMRT tem os seguintes serviços: Serviços de Apoio à Infância - SAI, o Gabinete de Apoio à Família - GAF, o Gabinete de Apoio ao Imigrante - GAI, Gabinete de Apoio à Juventude - GAJ, Gabinete de
Formação e Emprego, Banco de Apoio Alimentar e Vestuário. E projetos: Vamos Utopiar – Sai do Bairro,
Programa Escolhas – Sai do Bairro Cá Dentro, Despertar Consciências, Formações, entre outros.
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“(…) que implique a mudança de comportamentos de algumas atitudes e formas
de estar. (…) a Associação tem serviços (…) despiste de situações de risco: a nível
económico, (…) questões da habitação, questões alimentares, também a parte do
vestuário (…) muito dirigida a crianças e jovens que tenham a ver com a minimização do comportamento de risco”. (Dirigente Associativa)
Relativamente às perceções que as instituições têm da AMRT, nota-se que tem havido uma evolução ao longo do tempo, pois o trabalho desenvolvido vai possibilitando
o aumento da confiança por parte das instituições:
“Tenho a perfeita noção que a Associação é vista e de cada vez que sai lá para
fora, as pessoas têm sempre boas referências e dão sempre boas referências da
Associação. (…) Há boas referências.” (Dirigente Associativa)
Se pensarmos a questão da imagem e do que a ela está associada, constata-se que
a localização é um elemento sempre presente. O bairro em si está arredado de tudo:
seja paragens de autocarro, ou mercearias, ou seja, não tem nenhum serviço básico
perto30:
“A imagem que as pessoas têm, acho que tem também a ver com a nossa localização geográfica (…)” (Dirigente Associativa)
Todavia, pela facilidade que a Associação já tem em aceder a recursos nota-se que
houve uma dissociação do bairro e da Associação, sendo que a imagem da AMRT
melhorou mas o mesmo não aconteceu com a imagem do bairro.
“A facilidade que nós temos já de aceder aos recursos, até a nível local, levou
anos a ganhar a confiança de técnicos, instituições (…) mais rapidamente, do que
a uns anos atrás, era muito difícil [exemplo: solicitar um campo, uma sala]”
(Dirigente Associativa).
As motivações que levam ao contacto com a AMRT estão relacionadas com os serviços que esta dispõe, pois localmente não existe resposta suficiente:
“Eu acho que os principais motivos, nós localmente (…) somos especialistas na
área da imigração (…) a população imigrante procura-nos muito [para regulari-

30. A estrada foi inicialmente alcatroada com a ajuda da CML, embora os/as moradores/moradoras
tivessem que comparticipar com cerca de 30 contos por casa.
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zação]. Procuram-nos para aceder à informação e saber usar essa infirmação.
Somos muito procurados na parte do Banco de Apoio Alimentar e Vestuário.” (…)
(Dirigente Associativa)
O contacto pode surgir por encaminhamento de outras instituições, por intermédio
de pessoas que já tiveram um contacto anterior com a AMRT ou o próprio facto de ser
uma associação local e, portanto, existir uma maior proximidade com as pessoas:
“as pessoas sentem que estamos com elas.” (Dirigente Associativa):
“Fazemos perguntas um bocado frontais (…) - com essa associação podemos
dizer tudo porque eles não estão cá para me denunciar (…), é não prendermos
ninguém que não temos uma resposta para dar. (…) Não criamos falsas expectativas. (…) Às vezes optam por outras vias e pagam fortunas (…) É uma avaliação
muito boa para as contingências e para a falta de recursos humanos, financeiros,
logísticos que temos.” (Dirigente Associativa)
Observa-se que em relação às respostas que as pessoas recebem existe uma boa
avaliação do serviço. Aposta-se na sinceridade, pois as suas questões têm quase
sempre um caráter urgente, de cariz legislativo, e é difícil, por vezes, fazer compreender que existem situações em que não é possível dar uma solução satisfatória
ao/à cliente:
“(…) nem sempre as pessoas levam a resposta que queriam levar. (…) As pessoas
querem sempre tudo resolvido para ontem (…) regularizações e documentos é
sempre mais difícil, porque são trabalhos que não dependem só da Associação.”
(Dirigente Associativa)
O movimento associativo dá a possibilidade de perceber os problemas que surgem
no dia a dia, permite poder arranjar soluções ao nível local e incentivar a comunidade
a ser o ator principal na resolução dos seus problemas.
Em suma, as associações de imigrantes contribuem para a integração dos/das imigrantes visto que são agentes privilegiados em termos de proximidade geográfica
por um lado, e proximidade cultural por outro e, portanto, somos todos mediadores
na procura de respostas integradas para as dificuldades que os/as imigrantes enfrentam.
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31. Produz sociedades multiculturais, estas por sua vez levam a mecanismos de aprendizagem – aculturação.

Figura 5 - Mapa Concetual: Percursos de Integração dos/das Descendentes de Migrantes Cabo-verdianos/Cabo-verdianas
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CAPÍTULO II – ANÁLISE DOS DADOS
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4. PERCURSOS FAMILIARES

No mundo atual em que vivemos é possível ver uma maior diversidade familiar do
que existia anos atrás. Mas apesar das mudanças que tem sofrido, a família ainda
constitui o núcleo que sustenta o desenvolvimento de crianças e jovens e daí que se
questione as consequências que as diferentes constituições familiares possam ter
nos adultos de amanhã. Tal como sublinhado por Carneiro:
“As instâncias básicas de socialização – família, escola, Igreja – são codificadoras de valores permanentes e imutáveis na peregrinação do tempo: gratidão,
amizade, deveres, direitos, respeito, reconhecimento...” (Carneiro, 2008: 63)
Para Giddens não existe um único tipo de família, mas famílias, permanecendo também “diferenças vincadas nos padrões familiares entres os grupos étnicos minoritários” (2008: 176).
É neste contexto que vamos analisar a primeira categoria da dimensão “Percursos
Familiares”, para procurar compreender o papel da família nos percursos dos/das
jovens no seio da “cultura de origem”.
Foi possível verificar que todos/todas os/as jovens entrevistados/entrevistadas foram
criados pelos pais e mães, exceto uma pessoa, que foi criada com o avô e a avó.
Em dado momento, em algumas famílias, houve a presença de outros elementos
da família, tais como avós ou outro parente. Há situações em que o pai se encontra
ausente do agregado familiar há alguns anos por se encontrar a trabalhar em outros
países da Europa, mais concretamente França (nos casos verificados). Existe também um caso em que o pai da jovem já faleceu.
Relativamente ao posicionamento das famílias face aos/às jovens descendentes, não
se pode afirmar que existam estratégias definidas, mas preocupações com determinadas áreas. Assim, algumas famílias terão (consciente ou inconscientemente) uma
maior preocupação em manter as raízes ao país de origem e outras em preparar
melhor a adaptação para a vida em Portugal. Esta poderá ser a base para existirem
famílias em que se fala mais o crioulo em casa (tanto o pai como a mãe) e noutras um
dos progenitores falar o português, embora possam usar o crioulo para falar entre si.
De modo a contextualizar os agregados familiares, efetuámos uma caraterização
dos pais e mães, apresentada na tabela seguinte.
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Quadro 7 - Caraterização dos Pais e Mães dos/das Jovens32
IDADE

Varia entre
os 39 e os
55 anos

ESCOLARIDADE

Varia entre o 3º
ano e o 6º ano

PROFISSÃO
Pais: pedreiro, pintor, canalizador,
carpinteiro.
Mães: empregada de limpeza,
doméstica, cantoneira, comerciante,
empregada doméstica e reformada.

Nº VEZES FORAM
A CABO VERDE

Varia entre
nenhuma
a 5 vezes

Relativamente ao agregado familiar (vd. Tabela 8, na página seguinte), todos eram
constituídos por pai e mãe, fazendo o número de irmã/os oscilar o número de elementos da família, a qual varia entre 3 a 7 pessoas. No que toca a dependentes, três
dos/das jovens descendentes têm um/uma filho/a, sendo que no caso de um jovem
não mora com o seu filho.
Quadro 8 - Caraterização da Família
NOME
FICTÍCIO

IDADE

AGREGADO
FAMILIAR

LÍNGUA QUE O/A JOVEM
FALA + EM CASA

N.º VEZES FOI
A CABO VERDE

Amélia

25

7 elementos

Português

1 vez

Anita

19

5 elementos

Crioulo

3 vezes

António

25

5 elementos

Português

Nenhuma

Armanda

22

3 elementos

Crioulo

Nenhuma

Cândido

27

5 elementos

Português

1 vez

David

24

4 elementos

Crioulo e Português

4 ou 5 vezes

Nádia

19

5 elementos

Crioulo

3 vezes

Nuno

21

6 elementos

Crioulo

Nenhuma

Ricardo

20

3 elementos

Crioulo

1 vez

Vanessa

24

5 elementos

Português

3 vezes

32. Não foi contemplado aqui a situação da pessoa criada pelos avós, por se tratar de uma geração
anterior e com outras caraterísticas.
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4.1. A cultura de origem

Segundo Kluckhohn (1954) a cultura é uma espécie de memória para a sociedade
onde fica registado o que aconteceu no passado. Assim, na cultura estão incluídos
“os modos como as pessoas aprendem a olhar para o meio e para elas próprias, bem
como os juízos sobre o que é o mundo e como as pessoas se deveriam comportar.”
(in Neto, 2008: 11)
Para distinguir a cultura do país dos/das imigrantes da cultura das sociedades de
acolhimento iremos usar o termo “cultura de origem”. Há autores que contestam
esta designação, visto que “não se transporta uma cultura como se fosse uma mala”,
mas sim pessoas que pertencem a culturas diferentes e, portanto desses “contactos entre indivíduos de culturas diferentes emanarão novas elaborações culturais.”
(Cuche, 2006: 165)
De facto, achamos que o autor tem razão e utilizamos o termo por uma questão de
simplificação e de facilitar a identificação do que se pretende transmitir (vd. também
capítulo 4.1.2.).
Segundo Tylor33 a cultura tem “um caráter aprendizado” (in Laraia, 2001: 2534) e Cuche
afirma que “toda a cultura é um processo permanente de construção, desconstrução e reconstrução” da mesma forma que acontece com a identidade (2006: 107).
Portanto, a cultura também é dinâmica e está sujeita a reajustamentos consoante
as situações e interações com outros grupos culturais externos. E devido às interações existentes entre diversas culturas acabam por ser “culturas mistas, feitas de
continuidades e de descontinuidades” (2006: 110). Desta forma, existe espaço para
a integração de outras influências da socialização entre diferentes culturas. Este é o
caso dos/das descendentes de migrantes.
4.1.1. Valores e língua
A língua mais falada em casa em algumas famílias é o crioulo; outras usam mais o
português. Num dos casos foi relatado que o uso de ambas as línguas é idêntico. No
que concerne as viagens a Cabo Verde, apenas três jovens nunca viajaram a Cabo
Verde, sendo que dois jovens aí nasceram. Portanto, apenas um jovem nunca esteve
em Cabo Verde.
33. Eduard Burnett Tylor (1832-1917) antropólogo britânico, inventor do conceito científico de cultura
(Cuche, 2006: 40-43).
34. Minha numeração
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Constatou-se também que em termos geográficos do bairro fala-se mais crioulo na
zona sul e mais português na zona norte. Sendo que a zona sul é habitada maioritariamente por pessoas provenientes da Ilha de Santiago e a zona norte por originários
das Ilhas de Fogo e Santo Antão (mas também tem pessoas da Ilha de Santiago). Este
predomínio do uso do crioulo ou do português consoante a zona de residência no
bairro também se refletiu em termos dos/as jovens entrevistados/as, embora existam exceções. No entanto, não é possível extrapolar outro tipo de conclusões tendo
em conta a dimensão da amostra e o objetivo do estudo.
A cultura tem a dimensão simbólica e material. No sistema símbolo encontram-se
os valores, as representações, as crenças. No segundo caso, verifica-se que a transmissão de traços da cultura material (por exemplo a música, a dança, a gastronomia)
permite aos/às descendentes de migrantes a identificação com os valores da cultura
de origem, pois como se trata de algo visível, torna-se mais fácil de descrever.
Da análise realizada às histórias de vida podemos constatar que, de uma forma geral, todos/as os/as jovens se identificam de diversas formas com os valores e outros
símbolos que foram transmitidos pelos progenitores e/ou outros familiares.
“O português é… eu nasci em Portugal, sou considerada portuguesa, mas
identifico-me com a cultura dos meus pais, pois foi aquela que eles me ensinaram em criança e, não acho que há uma grande diferença entre a cultura
portuguesa e a cultura cabo-verdiana.” (Nádia, 19 anos)
“Os meus pais transmitiram-me sempre o respeito pelos mais velhos, atenção nas palavras utilizadas, porque às vezes quando falamos português certas palavras não fazem diferença, mas na cultura africana, há palavras que
têm significado diferente.” (Anita, 19 anos)
“Os valores que me foram transmitidos foram: a cultura que eles nos passaram, a língua, os pratos, certas tradições que eles usavam. A dança, por
exemplo, o bater o milho.” (Cândido, 27 anos)
“Principalmente a língua, a comida, a música, a solidariedade, principalmente as relações de boa vizinhança.” (Vanessa, 24 anos)
A língua constitui um elemento de identificação, mas também de diferenciação.
Língua e cultura conservam uma relação de interdependência: “a língua tem, entre
outras, a função de transmitir a cultura, mas é ela própria marcada pela cultura.”
(Cuche, 2006: 77)
Sandra Barros Delgado

63

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

Verifica-se situações de pouco conhecimento da língua portuguesa por parte dos/
das descendentes imigrantes antes da entrada para a escola. Beauchesne e Esposito (1981) referem esta situação como sendo semilinguismo: “As crianças não possuem igualmente os dois sistemas linguísticos, tendo um conhecimento aproximado
da língua materna e da língua do país receptor.” (in Neto, 2008: 54) Esta questão é
referida também pelas pessoas que presentemente trabalham com jovens no bairro
do Talude:
“(…) Eu acho que também tem a ver um bocadinho com o meio social e, eles
sentem dificuldade e têm dificuldade de perceber o português, e deles poderem comunicar em português. Mas existe muitas coisas que eles não percebem.” (Técnico FI)
“(...) os nossos jovens, eles não dominam a língua portuguesa. O nosso investimento é língua portuguesa, porque depois é tudo transversal (…) eles
têm dificuldade em compreender uma pergunta que nós façamos. (…) Os que
nasceram cá têm dificuldade e os que vêm têm dificuldades acrescidas. (…)
Temos miúdos que os pais nunca imigraram, são cidadãos portugueses, e
também têm dificuldades. Tem a ver com os contextos, com os acessos aos
recursos que têm. (…) Os miúdos têm muitas dificuldades de base. (…) Têm
muito pouco vocabulário. Não têm hábitos de leitura. (…) reprovam bastante,
acabam por se desmotivarem da escola, depois a idade aumenta, mas em
termos de anos escolares acabam sempre por estar entre miúdos (…)” (Dirigente Associativa).
A ligação e vínculo com o crioulo é variável de jovem para jovem. A maioria fala apenas crioulo em casa (cerca de cinco jovens), um fala português e crioulo e os restantes quatro falam português. É claro que isto se verifica de uma forma geral, o que não
quer dizer que não se use por vezes expressões de uma ou outra língua. A relação
com a língua também está intrinsecamente ligada ao bairro:
“É o crioulo, mas agora falo mais português. Antigamente era só crioulo e
também no bairro é só crioulo. E português posso dizer que é só na escola e
no trabalho, basicamente.” (Ricardo, 20 anos)
“Na cultura cabo-verdiana essencialmente a língua, costumes, a alimentação - a cachupa é imperioso falar disso. Toda a gente conhece a cultura, mesmo muitos que não foram a Cabo Verde, até se calhar falam mais crioulo do
que eu.” (David, 24 anos)
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“Mas o meu pai falava crioulo com a minha mãe, mas connosco falava português e a minha mãe respondia-lhe em português. Com esta mistura de
línguas acabávamos por perceber, aprender a falar.” (Cândido, 27 anos)
“Sim na escola, falava português com dificuldade, falava um bocadinho mal,
mesmo com dificuldade. [E em casa] falava crioulo, até agora.” (Armanda, 22
anos)
4.1.2. Identificação com a cultura de origem
Considerando os fluxos migratórios e que a cultura não é estática, iremos optar pela
designação proposta por Cuche: “cultura do grupo de pertença no momento de partida.” (Cuche, 2006: 168).
Assim, quando os/as jovens descendentes se referem à identificação com a cultura
de origem, estão-se a referir a memórias esboçadas pelos seus progenitores e não
propriamente pelo que a cultura neste momento significa, dada as transformações a
que esteve sujeita desde da saída dos seus pais.
À semelhança de um estudo realizado sobre filhos de imigrantes cabo-verdianos em
Portugal, Carvalho afirma:
“Domina a imagem de um Cabo Verde de sonho de pessoas “amáveis e gentis”, mas pode tornar-se numa decepção com a visita às ilhas, onde pode não
confirmar-se a imagem construída que é reveladora da socialização que está
por detrás dessa leitura.” (2005: 23).
A ideia de um Cabo Verde distante transmitido de pais/mães para filhos/as não deixa
de ser semelhante a uma fotografia tirada num dado momento, mas que a partir
daí sofre alterações no país de origem pelos que ficaram e sofre alterações nas memórias recordadas. Na cultura de cada nação existem sempre momentos que se
pretendem ser revividos e fazer parte do imaginário coletivo para a reprodução da
história de um povo, de uma cultura. Tal como a memória coletiva tem uma função,
a memória individual tem a sua. A conservação desse pedaço do país de origem é
reconstruído e acaba por ser novamente sujeito a mutação a partir dos/das seus/
suas descendentes.
Gusmão também refere a propósito de uma rapaz que nunca esteve em Cabo Verde,
mas que se sente cabo-verdiano “que a sua presença é real, já que se inscreve e
impregna na textura social do seu quotidiano – a vida no bairro e com a vizinhança de
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origem cabo-verdiana -, enquanto imagem, rotina e rutura, enquanto universo significante que é parte da vida vivida, pensada, sentida e concebida.” (2004: 229)
Desta forma, os/as jovens descendentes também acabam por selecionar partes da
cultura, nem sempre de uma forma consciente, e vão reconstruindo o que para si é
o distante país dos seus pais e mães. Essa recriação também tem por base o próprio
bairro, pois faz lembrar Cabo Verde:
“Sinto porque cresci num ambiente cabo-verdiano, pode-se dizer, tudo o que
eles me ensinaram até hoje é relacionado com a cultura cabo-verdiana. (…)
Por exemplo, aqui no bairro também estamos tipo integrados numa cultura,
na cultura cabo-verdiana que pode… para muitos, talvez não tenha significado, para mim é como se fosse Cabo Verde, como se fosse um pedaço de Cabo
Verde aqui em Portugal.” (Ricardo, 20 anos)
O respeito pelas tradições faz aumentar a identificação com Cabo Verde:
“Eu acho que em base é tudo. Acho que há certas tradições que têm como o
respeito que acho que é bom. Quando a pessoa morre temos aquela semana
em que rezamos todos os dias (…)” (Anita, 19 anos).
Assim como outros aspetos, que são valorizados na cultura de origem: desde o tratamento do cabelo, à forma de vestir, a educação, a forma de tratar as pessoas mais
velhas e a solidariedade. Os/as jovens sentem que estes aspetos lhes foram transmitidos, tendo a sua génese em Cabo Verde.
“A minha colega (…) ela achou super estranho eu à noite, pôr um lenço na cabeça, dormir e de manhã tirar o lenço e fazer aquela rotina todos os dias (…).
Ela disse-me porquê? Eu disse-lhe que foi algo que desde criança a minha
mãe me fez: à noite antes de ir dormir, pôr o lenço na cabeça e ir dormir, de
manhã tirar o lenço, pentear-me (…). Ela disse-me se eu em casa se eu estou
com os trajes de Cabo Verde ou se eu estou vestida normalmente como vou
para a escola? Eu disse-lhe tanto me faz, é como eu amanhecer se hoje me
apetecer aquela roupa visto aquela roupa, se me apetecer a outra roupa visto
a outra roupa.” (Nádia, 19 anos)
“Em Cabo Verde é uma roupa mais descontraída. Vestem com cores mais
vivas, que transmitem mais alegria, que transmitem paz. Portugal, (…) é conforme também o estilo da pessoa e o vestuário, mas já mais tristes. Em Cabo
Verde (…) sentes mais à vontade.” (Ricardo, 20 anos)
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“A música, a dança, o respeito pelos mais velhos, o saber das matriarcas… é
um hábito, os portugueses nem todos o fazem, a maioria quando os pais são
mais velhos acabam por ir parar a lares. No caso dos africanos, no caso dos
cabo-verdianos ficam com os pais até morrerem e eu não me vejo a deixar
também os meus pais num lar quando forem mais velhos.” (David, 24 anos)
“Identifico-me com as mesmas músicas, a comida, as coisas de lá, eu gosto
muito. (…) gosto da maneira que me educaram, possivelmente vai ser a educação que vou dar aos meus filhos, com muito orgulho.” (Amélia, 25 anos)
Ao longo das entrevistas35, foi sobressaindo uma maior nitidez da influência que cada
cultura tem na sua vida e no seu quotidiano:
“Sim, porque fora de casa convivo com a cultura portuguesa, dentro de casa
e em solidariedade é a cultura cabo-verdiana que sobressai.” (Vanessa, 24
anos)
Para Laraia todas as pessoas quando nascem têm a capacidade para viver em várias
culturas, pois a criança está apta a “ser socializada em qualquer cultura existente.
(…) será limitada pelo contexto real e específico onde de fato ela crescer.” (2001: 62) A
própria constatação do que significa nascer no país revela outros aspetos da cultura,
tendo em conta que uma parte inicial da sua socialização foi realizada em Cabo Verde. Não se trata de apenas memórias transmitidas pelos pais, mas das suas próprias
memórias, ou seja, nascer no país também tem outras vantagens:
“Em primeiro lugar eu nasci em Cabo Verde, já venho com a cultura.”
(Armanda, 22 anos)
4.2. O papel da família no percurso escolar

A família tem como dever orientar e colocar os/as filhos/as na escola para que possam aprender e serem, no futuro, adultos com conhecimentos, equilibrados e integrados na sociedade em que estão inseridos. A dificuldade reside no facto da família

35. Para os/as jovens entrevistados/entrevistadas houve vários aspetos da entrevista que permitiram
pensar e repensar como se sentiam acerca das duas culturas e a procura no seu dia-a-dia, do que faziam, como faziam, o que estava relacionado com uma ou outra cultura, tendo constituído também um
processo de aprendizagem por parte dos/das jovens e da investigadora.
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por vezes não deter conhecimentos suficientes da língua ou de escolaridade que
permitam efetivamente ajudar os seus filhos/filhas após a primária, que acaba por
ser a fase em que necessitam de maior apoio escolar e em que existe maior número
de desistências.
De facto, é importante existir “continuidade entre a escola e a família como forma
de promover o aproveitamento escolar” (Fernandes, 2005: 92). Por outro lado, devem existir outras formas da família poder apoiar os/as seus/suas educandos/as e
demonstrar o seu apoio. Assim como a escola pode desenvolver iniciativas que permitam essa aproximação.
Desta forma, especialmente em meios em que os espaços habitacionais não são
os ideais e nem as condições socioeconómicas, a escolaridade é bastante valorizada pela família, sendo uma maneira de mobilização social. Segundo Albuquerque
“constitui, assim, um indicador da valorização de frequentar a escola por parte de
agregados familiares com baixas condições socioeconómicas.” (2010: 107)
4.2.1. Papel da família e importância dada à escola
No nosso estudo, verifica-se que existe por parte dos pais e mães empenhamento
para que os/as descendentes possam progredir e ter sucesso nos estudos, principalmente as mães. Pode-se verificar no gráfico adiante quais os elementos da família
que dão maior apoio nos trabalhos escolares no bairro do Talude.
Gráfico 1 - Elementos do Agregado Familiar que Apoiam nos Trabalhos Escolares36

36. Fonte: AMRT – Inquérito à população (dados de 2007).
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Assim, em regra, as famílias valorizam perante os/as filhos/filhas a importância dos
estudos incentivando e alertando e dando como exemplo os seus próprios casos, pois
não tiveram a oportunidade de estudar mais (outros tempos e outras mentalidades).
O mesmo podemos confirmar pelo que os/as jovens transmitem relativo ao apoio
que receberam em casa:
“(…) então a minha mãe como nunca pôde estudar, ah sempre nos apoiou,
sempre nos disse é melhor estudar, é uma oportunidade que vos dou, eu
não tive essa oportunidade, ninguém me apoiou, então ela sempre, sempre,
sempre nos apoiou nos estudos.” (Nádia, 19 anos)
“A minha mãe deu sempre um apoio fundamental: - Estuda, estuda para não
seres como eu e o teu pai, eu sou empregada de limpeza e ele é pedreiro,
mas estuda. Sempre aquele incentivo para estudarmos, porque vai ser melhor para o nosso futuro.” (Anita, 19 anos)
“Foi estudar, estudar e estudar, fizeram o máximo, até hoje, ainda estão a
fazer o máximo para ser alguém na vida. Eles querem dar-me oportunidade… eles não tiveram oportunidade, agora estão a transmitir a mim, para ter
aquela oportunidade de estudar.” (Ricardo, 20 anos)
“Sempre me apoiaram, nunca me impingiram nada: tens de ser isto ou ser
aquilo. Sempre me incutiram a estudar, mas também não me colocaram
barreiras: não podes ser isto e não podes ser aquilo. Fui eu um bocadinho
a escolher o que eu queria fazer, ainda o faço, mas tenho sempre o apoio
deles.” (David, 24 anos)
“Eles [o pai e a mãe] dão muita importância é claro, é um orgulho para qualquer família, como quem diz para… Por exemplo, pra a minha mãe era bom
que eu tivesse terminado.” (Amélia, 25 anos)
“Foram muito ligados. Pelo menos a minha mãe é que ia bastante às reuniões, quando havia algum assunto a tratar ia ter sempre com a directora.”
(Cândido, 27 anos)
“Um papel vital, realmente foram eles que me incentivaram e me explicaram
que sem o estudo raramente poderia ser alguém na vida.” (Vanessa, 24 anos)
“Incentivaram imenso a estudar, eu nunca… Eles diziam que a escola era o
principal para a vida. Faz muita falta no futuro.” (Nuno, 21 anos)
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Relativamente à escola em Cabo Verde e em Portugal, verificam-se algumas diferenças que podem estar relacionadas com hábitos culturais em Cabo Verde, o
que acaba por se refletir aqui, ou ser um caso isolado:
“Em Cabo Verde já (…) não tanto como aqui em Portugal. Aqui há mais contacto entre professor e encarregados de educação do que em Cabo Verde.
Aqui vão mais nas reuniões e lá (não me lembro assim do meu tio ter ido a
uma reunião). Aqui dão mais importância.” (Armanda, 22 anos)
Observa-se ainda que a existência de irmã/os mais velhos é uma espécie de amparo
para os mais novos, suavizando um pouco o seu percurso. Também a existência de
vizinhos/as em escolaridade mais avançada pode facilitar, em determinados aspetos
e em certas fases:
“A minha irmã ajudou-me muito nessa parte, (…) como entrei para o 1º ano,
ela já ia no 2º ano, ela era boa aluna, então ela ensinava-me: eu repetia várias
vezes aquilo que eu tinha errado, (…) ela mandava-me fazer várias vezes o
abecedário. (…) eu pedia ajuda aos meus vizinhos (…) eles estavam em classe
mais à frente, eles também me ajudaram.” (Nádia, 19 anos)
“Por exemplo uma vez quando eu chumbei passei as férias todas a estudar,
a minha mãe comprou aqueles livros das férias que se faz trabalhos: Matemática, Português. Através do meu vizinho meteu-me a fazer tudo.” (Ricardo,
20 anos)
“Eu já tinha a minha irmã que estava sempre um ano à minha frente, logo
tinha influência dela nalgumas coisas, a nível de estudo.” (David, 24 anos)
“Os meus avós é que me apoiaram sempre, eles é que me trouxeram de Cabo
Verde. Deram-me apoio que eu precisava durante a adolescência e a infância
também, até agora.” (Armanda, 22 anos).
É também possível verificar que o apoio da família se processa ao mostrar o que é
prioritário, através do discurso que era realizado em casa, para os/as jovens descendentes:
“Até agora, como já acabei o 12º ano, eles por acaso estão satisfeitos. A escola está em primeiro lugar, tenho de estudar, o trabalho é sempre em segundo
lugar.” (Armanda, 22 anos).
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Outro aspeto importante é a possibilidade e o acesso que os/as jovens vão tendo a
formações e/ou atividades lúdicas ou educativas, que permitem outro tipo de estímulos. Com efeito, sem o estímulo de certas competências não existe a possibilidade
de desenvolver outras aptidões, não por burrice ou não estar talhado para isso (que
muitas vezes os/as jovens acabam por incorporar), mas por não existir uma orientação nesse sentido:
“E foi difícil mas, o meu 1º ano de faculdade foi muito apoiado pela minha
mãe, porque eu chegava a casa e dizia: eu não sei o que fui fazer para a faculdade, é super difícil, não sei, acho que vou chumbar, vou estar a gastar
dinheiro. Ela disse-me: não tenta, senão conseguires logo se vê e foi aí, foi
com o apoio da minha mãe que eu superei bem o meu 1º ano de faculdade.”
(Nádia, 19 anos)
Outra jovem reconhece que não aproveitou todas as oportunidades, mas que recebeu
apoio do pai e da mãe:
“Há coisas que eu me lembro, como por exemplo há anos atrás pagou o curso
de informática, gastou um balúrdio e eu nem sequer acabei por concluir, porque não dei valor.” (Amélia, 25 anos)
4.2.2. Expetativas da família
As expectativas, sejam elas excessivas ou baixas, por vezes podem ter efeitos perversos. Por um lado, pode provocar uma pressão muito grande sobre o/a jovem e, por
outro, a falta dela pode provocar a falta de estímulo para melhorar a sua performance. Nalguns casos, também é preciso analisar o realismo da expectativa em causa.
Em algumas situações existiu um maior apoio quer na estrutura familiar quer a nível
de redes de apoio. Noutros casos isso não acontece, pelo menos não é visível. Se
analisarmos este aspeto pode-se afirmar que influencia (e muito) o percurso do/da
jovem descendente: ter referências na família e uma estrutura de apoio e suporte,
de forma a existir um maior acompanhamento nos percursos, nomeadamente na
família, no bairro e na escola (pelo menos na fase inicial).
Num estudo realizado a 30 encarregados de educação no Colégio Pina Manique
sobre o insucesso escolar na comunidade cabo-verdiana, “a generalidade dos inquiridos (cerca de 68%) não parece muito consciente do problema, ou não valoriza
devidamente, pois declarou que os seus filhos não têm problema na escola, embora
tivessem conhecimento que revelavam dificuldades de aprendizagem principalmente devido à língua portuguesa.” (Casimiro, 2008: 69) Assim, o facto de poderem não
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ter a plena consciência da realidade, pode levar a expectativas desadequadas. No
caso dos/as jovens descendentes entrevistados/entrevistadas, os progenitores tinham expectativas diversificadas:
“Se calhar nunca pensaram que chegaria à faculdade. Para mim, o meu pai se
eu chegasse ao 12º e fizesse um curso posterior a isso estava bom. Só que queria
e quero mais do que isso. (…) Mas primeiramente ele se calhar queria que apenas tivesse um trabalho, tivesse uma boa remuneração. Se calhar na altura nem
pensaram na possibilidade de faculdade (…) é que eu e a minha irmã começámos
a pensar nessas possibilidades.” (David, 24 anos)
“Esperavam mais de mim, é claro, esperavam que o que eles gastaram colhessem frutos, como se costuma dizer. Esperavam que eu terminasse e que lhes
desse um orgulho, mas infelizmente como já disse acabei por desistir de uma
hora para a outra.” (Amélia, 25 anos)
“Esperavam mais. Eles queriam que eu estudasse, eu é que tava na escola e
andava naquela de só passear os livros. Eles ansiavam comigo para estudar, mas
nada.” (Cândido, 27 anos)
“Pelo menos queria que eu fosse médico Foi muito mau, não fiz o que devia ter
feito. Devia ter estudado mais.” (Nuno, 21 anos)
“Que eu passasse de ano, que eu não chumbasse. Tinham que estar sempre…
saber o que se passava também.” (Armanda, 22 anos).
4.2.3. Relação dos pais/mães com a escola
Presentemente, persistem desafios complexos nas situações enfrentadas pelos descendentes de migrantes, relatados pelo Diretor da Escola, os Técnicos e a Dirigente
Associativa. Da perceção transmitida pelo Diretor da Escola, de uma maneira geral,
a escola e a família já tiveram melhores relações. Em causa estão fatores como: as
condições socioeconómicas, o estilo de vida, a falta de tempo ou mesmo o desinteresse. Em todo o caso, quando entram em contacto com os/as pais/mães, estes, de
uma maneira geral, correspondem:
“Grande parte deles vêm quando são chamados (…) e tenta-se sempre arranjar
uma alternativa não pode uma hora, tenta-se marcar noutra. (…) as próprias reuniões são sempre marcadas depois das dezoito e trinta, para permitir aos pais
virem às reuniões de avaliação de final do período. Nos outros períodos é sempre
acordado entre os professores e os pais.” (Diretor da Escola)
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Mas, para além das reuniões de pais/mães “não há assim grandes participações”, se
for outro tipo de atividades verifica-se ainda maior o desequilíbrio em termos de participação (Diretor da Escola). Um dos motivos relacionados com a falta de participação também tem a ver com os horários. Embora as atividades sejam marcadas ao
sábado, há pessoas que também trabalham nesse dia. Portanto, pode-se constatar
que a própria escola tem flexibilizado os seus horários de atendimento de forma a
poder receber os pais e mães:
“A escola sempre que há um problema contacta os pais via telefone, via directores de turma (…) ou por carta, ou por caderneta. (…) Já aconteceu combinar com
os pais fora do horário e já tem acontecido os pais não virem. Mas nunca nenhum
pai poderá dizer que não foi atendido, ou que não conseguiu falar com a escola
(…)”. (Diretor da Escola)
Podemos constatar que os progenitores estão cientes da importância da escola. Segundo Ferreira, estes “vêem nela a melhor via para a promoção social dos seus filhos, ao contrário de qualquer ideia de ausência ou de desinteresse pela educação
dos filhos.” (2008, 146).
“Grande parte valoriza a escola, factor importante os pais valorizarem, por vezes
os filhos, por vezes, é que não valorizam o suficiente (…) Dentro do possível, das
suas capacidades e dos seus conhecimentos. Temos que ver, que são pessoas
que em termos de conhecimentos, a maior parte delas não os tem e, nós temos
que ajudar de alguma maneira e também fazer perceber...” (Diretor da Escola).
Mas esta atitude também pode dever-se ao facto de os pais/mães sentirem que têm
poucas ferramentas para controlar e exercer a efetiva responsabilidade. Esta situação também é referida num outro estudo realizado na Escola EB2 Prof. Pedro D’Orey
da Cunha e, neste sentido, Fernandes relata que “todos referem a irregularidade dos
pais. Mesmo quando solicitados, resistem à participação, mas, por outro lado, os
prof. parecem aceitar esta atitude, quando referem que os pais são pouco preparados” (2005: 147). O que não desculpabiliza, mas dá outros sinais de que é necessário
insistir na própria educação/formação dos/das pais/mães.
Existem outras opiniões quanto à atitude e ao acompanhamento dos pais/mães relativamente à escola. Existem pais/mães que entendem que pelo facto de colocarem
os/as filhos na escola assumem a sua quota-parte de responsabilidade.
Mas esta situação acaba por abranger toda a escola, pois “a própria reunião de associação de pais, em que temos 1350 alunos, aparece 20 pessoas ao Sábado tarde para uma
reunião.” (Diretor da Escola)
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“A atitude face à escola por vezes sente-se que existe uma desresponsabilização
manda-se para a escola e deixa andar, (…) mas compreendo um bocado essa
situação, visto que as pessoas não conseguem, possivelmente se as condições
económicas fossem outras (…) se calhar conseguiriam dar mais alguma importância. Só que por vezes, é difícil, as pessoas conciliarem tudo, há pessoas que
têm dificuldades e conseguem, também há quem não queira saber nada da escola. (…) Os pais deviam perceber que a escola não é um sítio onde os filhos vêm
só comer. (…) Há pais que estão sempre presentes e pais que não querem saber
de nada.” (Diretor da Escola)
“Eu acho que a nível do bairro eu penso que seja muitas das vezes falta de disponibilidade, tempo, os pais trabalham chegam muito tarde a casa e isso não permite um acompanhamento. Penso que também tem a ver com o facto de muitos
deles terem uma escolaridade muito baixa, pouca informação e então isto faz
com que eles não se sintam confortáveis.” (Técnica AB)
Outro aspeto que ressalta da opinião dada é a perda de autonomia dos professores/as a nível de controlo da sala de aula no caso de um/a aluno/a não se comportar adequadamente, pois a própria burocracia em que a escola está envolvida
e a limitação a que os/as professores/as estão sujeitos não dá liberdade para a
criação de estratégias.
“É a falta de importância que hoje os encarregados de educação dão à escola, (…)
eles acham a escola como um depósito colocam as crianças e a escola terá que
fazer tudo, porque eles têm as suas vidas, têm que trabalhar, têm que dar o sustento em casa, não têm com que se preocupar com o rendimento das crianças,
porque isso, para isso existem os professores, existe a escola, (…) é um pouco o
descartar de responsabilidades. A escola lá está, tem de fazer o seu trabalho,
mas depois não são capazes de lhes dar o devido valor e a devida autoridade por
assim dizer.” (Técnica AB)
Neste sentido, os/as pais/mães por vezes complexificam a questão pela atitude que
têm para com os/as professores/as e deixando a situação do/a professor/a mais fragilizada perante o aluno/aluna. Não se trata do exercício da autoridade, mas de ter
condições para dar aulas. Os progenitores nem sempre compreendem o que lhes é
solicitado, dada a dificuldade em perceber o português:
“Muitas vezes, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender logo à primeira e tenta-se… tenta-se que as pessoas percebam.” (Diretor da Escola)
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Relativamente aos/às jovens entrevistados/entrevistadas, na relação existente entre
a escola e a família pode-se notar que, por norma, os/as pais e mães tinham um interesse em pelo menos prestar um acompanhamento na escola. Observa-se também
que era a mãe a assumir o papel orientador com os/as filhos/filhas e a que fazia um
contacto mais frequente com a escola. Por exemplo, quando era percecionada alguma injustiça ou castigo mas severo, como no caso da Nádia, foi a mãe que interveio:
“O relacionamento entre a escola e a família foi mais a minha mãe, a minha mãe
é que ia às reuniões, falava com a professora, qualquer problema era a minha
mãe”. (…) Então, lembro-me desde aí foi que ela nunca mais me tocou, nunca
mais me disse, não sabes isso aprende sozinha [refere-se à professora que dava
reguadas]. A minha mãe foi lá reclamar com a direcção da escola e acho que as
coisas melhoraram porque eu troquei de professora.” (Nádia, 19 anos)
“O relacionamento era bom, os meus esforçavam por saber como é que ia a escola. Se estava tudo bem, senão tinha tido problemas.” (Anita, 19 anos)
“Era mais a minha mãe, o meu pai está em França, que ia sempre à escola.”
(Nuno, 21 anos)
4.3. O contexto socioeconómico

Devido à imagem negativa representada sobre os bairros existe, muitas vezes, a
sinalização em demasia dos/das jovens descendentes, provocando efeitos contrários aos desejados. Segundo Ferreira, é a própria escola que ao “sobrevalorizar as
desvantagens sociais vai legitimar nas crianças uma identidade social e cultural
desvalorizada, contribuindo para reforçar o sentimento de que possuem um estatuto e uma identidade social marginalizados” (2008: 142).
Portanto, ao observarmos a comunidade cabo-verdiana em comparação com a sociedade portuguesa poderemos constatar que a nível social existe uma preponderância das classes com baixos rendimentos, uma constituição sociodemográfica
mais jovem e concentração residencial em certas zonas do distrito de Lisboa.
Estes aspetos têm reflexos na conciliação entre trabalho e família, em que o horário de trabalho não permite por vezes acompanhar de uma forma mais sistemática
e contínua os/as filhos/as, ou limita a disponibilidade após tratar das tarefas domésticas e familiares, devido ao próprio mercado laboral em que pais e mães estão
inseridos.
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As próprias dinâmicas das famílias não são todas iguais. Há pais que estão mais
ausentes do que outros. Uns porque emigraram novamente ou por vezes se encontram deslocados no país, um pouco à mercê do trabalho; outros porque têm
dinâmicas de lazer que implicam maior ausência de casa, a partir da frequência de
Tascas após o trabalho.
Para fazer face à situação de horários não convencionais é necessário existirem
mais estruturas de apoio, para que as mulheres que trabalhem em horários diferentes tenham onde colocar os/as seus/suas filhos e filhas: “Situação de conciliação quase impossível entre trabalho e vida familiar é das mães jovens com fracos
recursos escolares e económicos e mais do que um filho a cargo” (Machado e
Matias, 2006: 12).
A existência de mães que sustentam agregados familiares sozinhas, também constitui uma realidade. Isso reflete-se no facto de, nestes casos e mesmo em casos de
agregados constituídos por pai e mãe, as filhas mais velhas assumirem as tarefas e
lidas domésticas e maior responsabilidade.
4.3.1. Ambiente familiar
Relativamente aos/às jovens descendentes a residir no bairro do Talude com os quais
os/as técnicos/técnicas trabalham, relatam que algumas famílias estão pouco estruturadas a nível de disciplina e regras. Pretende-se que exista tempo para os/as
jovens, ou o seu espaço próprio. Como é relatado pelos/pelas técnicos/técnicas, a
família nem sempre facilita o desenvolvimento de certas competências e influenciam
a sua maneira de estar:
“O comportamento dos pais, em relação a eles, influencia muito na maneira de
ser e de estar (…) a relação que a maior parte deles têm com os pais é uma relação muito a ferro e fogo, não há margem para muitas conversas: tu cá, tu lá, faz
isto, faz aquilo e não há muita conversa. E isso reflecte-se porque eles manifestam isso, eles dizem que não gostam, manifestam desagrado. (…) sinto a necessidade de acalmar a conversa, que tem a ver com o tal amigo: tentar perceber,
tentar dialogar [sem tomar partido]”. (Técnico FI)
A cultura do medo e da autoridade não permite a criação de espaços de confiança
para partilhar os seus momentos e os seus problemas:
“A forma como os miúdos são tratados em casa, acho que tem um bocadinho a
ver com isso. (…) Existe aquela a relação do medo quando estão em casa, portanto
eles em casa no fundo acabam por ter que fingir, que são uma coisa que não são.
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(…) sabe que se disser algo apanha ou é tratado de uma forma diferente. E na escola o máximo, máximo que pode acontecer é mandá-los para casa.” (Técnico FI)
Relativamente às raparigas, a situação não é muito diferente, pois é impensável
falar com as mães, e muito menos com os pais, sobre namorados e assuntos
análogos:
“Na relação da amiga, a mãe é a relação de ferro e fogo. Raparigas que já estão
a namorar têm 14/15 anos namoram normalmente. (…) Os pais não conversam,
quando descobrem dão porrada, continua a não haver diálogo.” (Técnico FI)
As condições que existem em casa, desde a organização familiar e distribuição de
tarefas, ou seja, o haver espaço específico para divertimento, para estudar, para as
tarefas domésticas, ajuda na própria estrutura das crianças e jovens. Este é um dos
aspetos que deve ser trabalhado com os pais/mães.
Desta forma, o técnico nota que é preciso criar espaços para a partilha, sendo o
maior motivo para esses contactos a procura de orientação que nem sempre encontram em casa por receio de serem julgados, ou no caso dos namoros não se sentirem à vontade para falar de certos assuntos:
“Agora estão naquela fase dos namoros (…) e depois o pessoal conta o que tem
estado a fazer (…) gosto mais dessa, gosto mais daquelas (…) eles têm imensa
necessidade de falar, (…) tento alertar para alguns perigos (…) até mesmo os perigos de estar a passar os contactos pela internet, as relações que eles vão tendo
com as namoradas (…). Tento orientá-los nesses ambientes informais, nesses
ambientes deles, são mais deles do que nossos. É mais nesses ambientes deles
que nós conseguimos, que nós conseguimos captar mais. Nós quando fazemos
as nossas actividades, as nossas reuniões acabamos por não ir buscar tanta informação do que quando estamos nesses ambientes espontaneamente criado
por eles à conversa.” (Técnico FI).
O ambiente familiar no caso dos/as entrevistados/as é caracterizado por suficiente
estabilidade e, em regra, um acompanhamento normalizado. A situação económica
nem sempre permitia satisfazer todas as vontades, mas mostra uma disciplina para
gastar no necessário e uma educação de poupança:
“Ela sempre foi aquela pessoa organizada [refere-se à mãe] no… ela sempre no
final do mês ela diz-nos temos de tirar dinheiro para isto e para isto e para aquele
e… eu nunca ouvi os meus pais discutirem por causa de dinheiro, há uma relação
de companheirismo entre eles, (…) confiança.” (Nádia, 19 anos)
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“Mas na minha infância nós pedíamos muita coisa a minha mãe me dizia que
não, pois tinha muitas contas para pagar e com o que recebia não dava muito
jeito estar a fazer gastos desnecessários. Logo se quisemos os ténis, tínhamos
de esperar pelo menos uns 3 ou 4 meses até à minha mãe juntar o dinheiro, para
possibilitar aquilo que nós quiséssemos na altura.” (Anita, 19 anos)
Todavia, algumas infâncias pautaram-se por menor estabilidade. Houve jovens descendentes que enfrentaram outro tipo de adversidades:
“A minha infância foi um bocadinho difícil, porque tive de crescer mais… fui obrigado a crescer rápido, praticamente não tive infância. Por causa de familiares [pai
ainda em França, desde que nasceu], também essas coisas…” (Nuno, 21 anos)
“A infância para mim foi mais complicada. Apesar de viver na casa de um tio, a
minha vida não era bem boa [não tinha os melhores cuidados em casa e nem na
escola em Cabo Verde, os avós estavam em Portugal] (…) a minha vida melhorou
quando vim para aqui, tive uma família como deve ser. E uma escola normal. A
minha adolescência foi melhor do que a infância. (…) Os meus vizinhos acolheram-me muito bem (…) sentia-me mesmo bem.” (Armanda, 22 anos)
4.3.2. Projeto migratório
O projeto migratório não termina, necessariamente, na passagem de um país para
outro, ocorrendo por vezes novos fluxos a partir de um dado país que é utilizado como
uma plataforma para outros países, tendo em conta o objetivo económico.
Outro aspeto a referir é que o retorno a Cabo Verde após a reforma é uma ideia comum para quem prefere regressar ao país de origem e ter uma “velhice” mais protegida, entendendo-se que as pessoas são mais respeitadas lá nessa idade e porque
ao fim de anos de trabalho é a recompensa merecida:
“Porque a ideia dos meus pais é quando se reformarem irem viver para Cabo
Verde, por isso é que eles estão a construir casa em Cabo Verde (…)” (Nádia, 19
anos)
“Acho que o meu pai foi para França para ganhar mais. Em França ele ganha o
triplo [em comparação com o que ganhava em Portugal].” (Nádia, 19 anos)
“Como muitos já tentaram, até os próprios portugueses, muitos já imigraram
para tentar uma vida melhor, ele disse também pensou que: - E eu por que não?
E tentou a sua sorte, [o pai está] em França.” (Ricardo, 20 anos)
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4.3.3. Outras atividades
Nas oportunidades para participar em outras atividades, o papel da família é igualmente importante, seja pela sua presença ou pela ausência. Neste caso, na entrevista realizada a um dos técnicos pode-se constatar que, por vezes, assumem um
papel que atrofia a participação dos/das jovens nas atividades por falta de organização familiar.
“Digamos quando são chamados, quando são solicitados, mas tem que ser com
bastante esforço, bastante esforço (…) estou a trabalhar com um grupo de jovens
há quatro anos e existem pais que não conheço, não conheço, e os pais que conheço foi mesmo nessas circunstâncias de solicitar para uma pequena reunião
(…) porque caso contrário não sinto a presença deles. (…) embora em relação ao
apoio escolar já exista mais presença dos pais, porquê, porque implica também
uma... eles têm mais solicitações por parte da escola então, sentem que também
devem estar presentes quando deparam com uma oportunidade das crianças terem o tal apoio escolar eles querem primeiro... encaminham efectivamente sinto
a presença no inicio, mas depois existe o abandono do ver como é que as coisas
estão a correr, ou seja, os pais só quando pressionados é que intervêm. (…) depois
também deixam de participar e de estar presentes.” (Técnica AB)
Por outro lado, trata-se de reduzir as desigualdades preexistentes e possibilitar que,
embora a meta de partida não seja igual para todos/as, a chegada não seja demasiado condicionada por essa diferença inicial na partida:
“Achamos que fazer intervenção social é a partir das camadas mais jovens. [A
prevenção passa por] incutir regras, incutir hábitos, desenvolver competências
motoras, cognitivas, (…) as crianças acabam por não ter acesso ao pré-escolar e
acabam sempre por ficar em casa dos amigos, vizinhos, os primos e há muitas
competências, há muitos estímulos que depois não são feitos. E quando entram
para o contexto escolar, há sempre aqui uma grande desvantagem (…) é nosso objetivo minimizar essas desigualdades que depois se perpetuam… pela vida
fora.” (Dirigente Associativa)
Nota-se comportamentos diferentes a nível dos/as pais/mães consoante o espaço
da atividade. Assiste-se muitas vezes ao incumprimento do horário das atividades.
Verifica-se um maior distanciamento dos/as pais/mães que pode dever-se ao facto
de já conheceram as pessoas que trabalham na AMRT37 há muito tempo e, portanto,
37. A AMRT já desenvolve atividades com jovens de uma forma regular desde de 2000 e as pessoas
residentes no bairro já conhecem o trabalho da associação.
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sentem uma maior confiança ou poderá estar mesmo relacionado com algum desinteresse por parte dos mesmos. A nível de participação são completamente ausentes.
Podemos verificar as diferentes situações consoante o tipo de atividades:
“Aqui no bairro essencialmente por iniciativa própria e os pais não incentivam,
estamos a falar de uma percentagem de 90%, eventualmente algum pai pode
deitar um olho, mas o resto vem por iniciativa própria. Mas nós também já temos
uma relação (…) quanto muito se começar a criar alguns transtornos em casa,
nós vamos falar com os pais e explicamos o que é que está a acontecer e damos
a conhecer. Por outro lado, os pais não há assim grande interesse pelo projecto,
já demos a conhecer, andámos de casa em casa a deixar papéis e explicar o que
é o projecto, o que é que vamos fazer. Temos um ou outro pai a mandar os miúdos para explicação, apoio escolar, mas muito pouco, de facto para o número de
miúdos que temos no projecto, pouquíssimos pais a fazerem isso.” (Técnico FI)
“Infelizmente neste aspecto eu acho que a família não tem muita participação.
(…) muita das vezes a família interfere. (…) como é que os próprios jovens assumiam esse compromisso. (…) dos próprios jovens ajudarem a clarificar na cabeça
dos pais aquela actividade é muito importante para eles e que eles não querem
falhar. (…) ou porque desconhecem os horários, ou porque estão assolados de
várias coisas e acabam por não aparecer, não ver os resultados a que os miúdos
chegaram. (…) existe falta de comunicação.” (Dirigente Associativa)
No caso do novo espaço em que os pais/mães começam a entrar em contacto com
os/as técnicos, a relação acaba por ser um pouco diferente:
“Agora até sinto mais, mas sinto algum apoio dos pais (…) tem a ver com a necessidade dos pais de resolver um problema entre aspas (…) os pais não têm onde
deixar os filhos e trazem os filhos ao nosso projecto38. Vão trabalhar e depois: - Ah
vou passar por aqui para vir buscá-lo [no Pólo AMRT].” (Técnico FI)
Apesar do aparente desinteresse, os pais/mães acabam por reconhecer que o trabalho que está a ser feito é bom:
Valorizam porque muitas vezes quando nós vamos pessoalmente falar com os
pais, (…) vou falando do projecto, do comportamento deles (bom ou mau) (…) e

38. Atualmente o projeto funciona em dois espaços: um dentro do bairro – Sede – e outro mais centralizado na freguesia – Pólo
Sandra Barros Delgado
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valorizam o trabalho que tem sido feito, mas depois não há muito trabalho de
casa também deles: de estimular, mandar [os/as jovens para a actividade] não,
não há, não sinto.” (Técnico FI)

5. PERCURSOS NO BAIRRO
O bairro do Talude, sendo um bairro habitado maioritariamente por população imigrante, acaba por ter uma representação desvalorizada socialmente idêntica a outros bairros com esta população (tal como vimos no capítulo 3):
“A importância do bairro como unidade identitária é difundida na sociedade
portuguesa pela cobertura televisiva e por documentários sobre as culturas
crioula e rap, que começaram a emergir com maior visibilidade nos bairros
sociais da Área Metropolitana de Lisboa nas décadas de 1990-2000” (Batalha,
2008: 28).
Segundo Neto a “esta falta de respeito pelas crenças e valores culturais e a discriminação resultante por parte da comunidade recetora, pode estar entre as principais
causas de dificuldades de adaptação dos recém-chegados” (2004: 113).
Para Ferreira é necessário a “legitimação social e institucional das práticas familiares” para que possa existir uma passagem da esfera privada para o público de forma
a possibilitar uma apropriação e evitar a estigmatização das famílias por parte dos/
as jovens (2008: 139).
5.1. Redes sociais

Na comunidade cabo-verdiana há uma variedade de relações que são mantidas com
o país de origem, sendo comum a existência de redes que se espalham pela Diáspora. As comunidades que vivem geograficamente e culturalmente perto conseguem
criar com maior facilidade este tipo de redes. Castles fala em comunidade transnacional para fazer menção “a imigrantes económicos, que mantêm fortes laços com
os respetivos países de origem” (2005: 77). Portanto o vínculo é mantido pelos/as
imigrantes “a vários níveis que ligam as suas sociedades de origem e de acolhimento” (in Portes, 1999: 133).
Segundo Portes (2006), estas redes de apoio revestem-se de particular importância
devido ao seu potencial de crescimento em número constituir uma forma de ultraSandra Barros Delgado
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passar a sujeição face ao trabalho e à discriminação, assim como o papel que desempenham nos países de origem no que concerne o financiamento de partidos políticos,
o envio de remessas ou o desenvolvimento local. Assim, face aos desafios crescentes
de adaptação nas sociedades de acolhimento, o transnacionalismo é encarado como
uma estratégia de integração dos/das imigrantes, para além dos modelos já conhecidos, podendo também ter um efeito indireto sobre os/as descendentes.
As interdependências e as redes sociais crescentes permitem um novo posicionamento do/a migrante e do/a descendente tanto na sociedade de origem como na
sociedade de destino. Como é referido por Portes “as redes solidárias e geograficamente extensas tecidas entre os imigrantes podem ser mobilizadas para diversas
iniciativas estratégicas” (Portes, 1999: 136).
A teoria das redes sociais defende que é a associação entre “pessoas ligadas por
laços profissionais, familiares, culturais ou afectivos” que contribuem para aumentar
a probabilidade de migração (in Figueiredo, 2005), pois existe uma redução do risco
e do custo na migração com o apoio da rede. Na comunidade cabo-verdiana as pessoas têm tendência a imigrar exatamente para locais em que já existem pessoas conhecidas, relações de confiança e de apoio. Este tipo de rede facilita o aparecimento
de comunidades visíveis no país de acolhimento a partir de bairros com uma grande
concentração de cabo-verdianos, pois para além de se deslocarem para o mesmo
país vão habitar na mesma zona e integrar o mesmo segmento de mercado.
Desta forma, por um lado a rede social facilita a aquisição de trabalho através de
contactos privilegiados com os seus patrícios, por outro dificulta a saída do mercado
informal, principalmente se o/a imigrante se encontrar em situação irregular uma
vez que se encontra totalmente dependente do apoio dos outros.
Tal como outros bairros, o bairro do Talude tem uma localização afastada de qualquer tipo de atração a não ser as hortas contíguas ao bairro, as visitas de parentes e o
pessoal que trabalha e mantém contacto com a AMRT. Assim, a localização geográfica juntamente com “aglomerado de famílias”, poucas “interacções com os autóctones do país receptor”, o próprio “espaço fechado” (Ferreira, 2008: 140) contribuem
para o isolamento do bairro.
Segundo o inquérito realizado à população do bairro do Talude as pessoas gostam
de aí viver, principalmente por ser considerado um bairro calmo e devido aos laços
afetivos existentes, correspondendo estes dois aspetos a mais de 60% das respostas
dadas.
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Gráfico 2 - Gosto em Viver no Bairro do Talude

5.1.1. Historial migratório
No historial migratório de certas famílias podemos verificar que Portugal foi a primeira escolha na maioria das vezes e noutras situações houve uma passagem anterior por outros países. Também vemos que essa ligação se efetuou devido à existência de familiares já a viver em Portugal ou de pessoas conhecidas:
“A minha mãe quando veio de Cabo Verde veio morar com a minha tia nas Galinheiras, o meu pai tinha uma irmã que morava na mesma zona e depois foi a
partir daí que eles se conheceram. Depois o meu pai decidiu arranjar um terreno
nesta zona, convidou, trouxe a minha mãe pra aqui e começaram a constituir
família (…)” (David, 24 anos)
“(…) a primeira pessoa a construir casa, depois é começaram a vir pessoal. Fizeram a casa, a casa era pequena, depois aumentaram, foi assim. Isto aqui era só
mato.” (António, 25 anos)
“A minha mãe saiu de Cabo Verde com 17 anos e foi para Itália e veio de Itália pra
cá com 23/24 anos. E o meu pai veio mais ou menos nessa altura saiu de Cabo
Verde e veio directamente para aqui. [Os pais conheceram-se em Portugal]. Vieram para o Catujal.” (Vanessa, 24 anos)
“Veio à procura de uma nova vida. [A mãe esteve na Suíça quando o jovem tinha
5 anos e depois é que veio para o Talude]. Ela tinha familiares [no bairro]. Sim
com a minha tia.” (Nuno, 21 anos)
Sandra Barros Delgado
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“[O avô primeiro foi para a Suíça, em seguida veio para Portugal e depois é
vieram os restantes elementos da família] o meu tio, o meu primo, [ela foi a
última a vir.] Já tinham familiares e depois construíram a casa deles.” (Armanda,
22 anos)
5.1.2. Sentimentos de pertença em relação ao bairro
Existe um forte sentimento de pertença relativamente ao bairro. Para quem nasceu
com os pais/mães já a viverem no bairro ou vieram viver posteriormente, é um espaço de refúgio, quer em termos económicos quer a nível cultural:
“Porque naquela altura não tinham para onde ir e foi um preço mais acessível
que encontraram. Éramos para ir viver para a Quinta do Mocho, o meu tio tinha lá
uma casa que ia nos arrendar, mas depois eles encontraram aqui (…) e ficaram
aqui.” (Amélia, 25 anos)
[Vieram viver para o Talude] porque a palavra começou-se a espalhar que havia
aqui um terreno e havia muita gente a construir casas e então eles começaram
a mandar os próprios materiais e a construir a própria casa. Em vez de terem de
viver agrupados em 7 ou 10 ou 20 em casas que eram alugadas.” (Vanessa, 24
anos)
As relações de proximidade e de confiança com a vizinhança estão bem patentes no
discurso dos/as jovens descendentes, aspetos que de alguma forma estão relacionados com a formação do bairro, pois as pessoas construíram as suas próprias casas
e foram passando a palavra para os seus conhecidos, ajudando-se mutuamente na
construção das mesmas:
“Eu me lembro que a minha infância foi passada com os meus vizinhos… na
minha casa e na casa dos meus vizinhos, casa da minha tia.” (Nádia, 19 anos)
“De vez em quando ficávamos em casa de uma vizinha também que nos punha a
estudar, nada assim muito forçado.” (David, 24 anos)
“Bem, eu nunca vivi noutro sítio. Portanto, às vezes acho que não tendo nós aquela possibilidade de arranjar melhor a casa, de fazer as obras necessárias para
viver minimamente bem, acho que às vezes já sinto a necessidade de sair e de
comprar uma casa. Mas depois também em termos de convivência e tudo o resto
vai se perder. Quando sair daqui sei que tudo a que estou habituada vai ficar aqui.”
(Vanessa, 24 anos)
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“Era bom, adaptei-me bem aqui, por causa que no bairro, tipo que era um bocadinho de Cabo Verde, praticamente. As pessoas, praticamente tudo, porque se formos a ver mais lá pra cima são completamente diferente… É muito parecido [com
a zona onde vivia em Cabo Verde, as casas são parecidas]” (Nuno, 21 anos).
“No bairro também é a base de tudo a Cabo Verde, porque aqui: a horta, os vizinhos, tudo me lembra Cabo Verde. Tudo vai dar a Cabo Verde, só o … é que é
diferente. (…) Porque foi sempre onde cresci, não conheço outro sítio onde identifico-me, único sítio.” (Armanda, 22 anos)
A rede de apoio existente no bairro também tinha o poder de dissuadir a ir para “maus
caminhos”. O facto dos vizinhos se conhecerem acabava por funcionar como uma
rede de vigilância e proteção maior para as próprias crianças e jovens. Portanto, esta
é uma das vantagens de se viver com redes de apoio, o que influencia também o
respeito que se nutre por elas.
“Sinto-me bem, sempre vivi aqui, nunca vivi noutro sítio. Apesar das condições
que o nosso bairro tem, a nível de ambiente é muito melhor do que em outros
bairros. No caso dos bairros sociais que são pessoas que não se conhecem de
lado nenhum, nós temos a grande vantagem de toda a gente se conhecer isso
facilita para que não haja problemas. Nos outros bairros, se calhar os miúdos fazem mais porcaria, mas tipo não... Se fosse num bairro como o nosso, um pai do
outro vai dizer: - Olha vou dizer à tua mãe. E se calhar ele já pensava duas vezes
antes de fazer alguma coisa. Os pais são mais irresponsáveis... sem estar a dizer
mal. A responsabilidade e, também a falta de educação. Eu respeito os meus pais
e sei que eles vão dizer e não quero ficar mal perante os meus pais, daí já penso
duas vezes antes de fazer alguma coisa.” (David, 24 anos)
“Acho que aquele espírito de entreajuda, (…) aquele dar sem esperar receber, viver em comunidade. Se vivesse o mesmo tempo que vivi no Talude, vivesse numa
área que fosse maior número de portugueses, tenho a certeza que a relação não
seria a mesma.” (Vanessa, 24 anos)
A imagem que têm do bairro transmite igualmente essa confiança:
“Eu considero o Talude um bairro calmo, pacífico, habitável, é o meu bairro, é…
eu digo que é o meu bairro, foi aqui que eu cresci, é aqui que fiz novas amizades
(…)” (Nádia, 19 anos).
“O nosso bairro tem algo particular, toda a gente… somos a 1ª geração que viveu
aqui neste bairro (se não me engano), praticamente toda a gente se conhece
Sandra Barros Delgado
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desde de criança. (…) só que as pessoas que vivem aqui, que moravam inicialmente aqui sempre se conheceram, crescemos juntos. É praticamente como se
fosse um bairro noutro sítio qualquer, só que tem a particularidade de ser de
imigrantes, apenas isso e, depois não temos as condições dos outros bairros,
etc.” (David, 24 anos)
Relativamente à ligação com a casa, muitas vezes os/as jovens lembram-se dos melhoramentos que foram sendo efetuados durante anos, o que leva a que exista a uma
grande afetividade pelas mesmas, pois presenciaram os esforços e a evolução:
“Eu considero a minha casa, o meu pai diz que (o meu pai é pedreiro), foi ele que
construiu a nossa casa, ele considera a nossa casa uma vivenda, porquê na perspectiva dele a largura, o espaço é considerado uma vivenda.” (Nádia, 19 anos)
Quanto à qualidade da habitação, há casas que precisam de mais remodelações do
que outras, o que vai ao encontro da satisfação em termos de realojamento, se for
realojado para casa com melhores condições ou não:
“(…) vá há aqui casas que precisam de serem tratadas, precisam de condições há
outras que não.” (Nádia, 19 anos)
O próprio bairro não tem as condições ideais em termos de acessibilidades, transportes e serviços:
“Sinto-me bem, é um bairro calmo, eu até gosto de estar aqui, eu por mim ficávamos aqui a vida toda (…) Não tem transportes acessíveis, isso é uma grande
desvantagem, depois tem a estradas todas (…) horrível, péssimo. Depois com a
chuva não é nada vantajoso, mas pronto se tivéssemos mais infra-estruturas,
pelo menos creche já temos. Assim lojas que fazem falta, (…) temos que andar
este bocadão a pé até lá em baixo (…)” (Amélia, 25 anos).
O facto de continuarem a afluir ao bairro pessoas de outros lugares, também nem
sempre é visto de modo positivo pois são pessoas estranhas ao bairro. As pessoas
procuram ir viver no Talude, porque não têm condições de pagar renda noutro local
e, por esse motivo, procuram este bairro. Esta insatisfação também está relacionada
com o facto de haver famílias que já foram realojadas, o que afeta a estrutura de
redes sociais anterior:
“Sinto-me bem, mas por outro lado está um bocado a estragar. Vê-se muitas pessoas que não são daqui. Muitas pessoas estranhas … casas novas… Já foi melhor,
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antes havia pessoal que convivíamos mais... Agora já não é assim.” (António, 25
anos)
“Alguns saíram do bairro, houve entrada de novas pessoas. Há 10, 5 anos conhecia cada pessoa que vivia no bairro, cada pessoa que vivia lá, agora já não sei, com
pessoas novas, não sei se são do bairro ou [se estão de passagem].” (António,
22 anos)
5.1.3. Amizades e pares
Em relação às amizades desenvolvidas ao longo do tempo no bairro, nota-se que
algumas situações foram sofrendo alterações, no sentido de se perder a ligação, e
outras mantiveram-se estáveis até ao momento:
“Já os amigos aqui dentro do bairro, aqueles que não estudam, por exemplo a
minha amiga que não estudou, que não foi apoiada pelos pais, já tem outra mentalidade. Até na maneira de falar dela, já é outra coisa. O português dela não é um
bom português, ela tem dificuldade em falar português.” (Nádia, 19 anos)
“Foi agradável, muitos amigos, unidos também, que agora já não… essa união desapareceu. Agora é tudo mais na base do interesse, antigamente não.” (Ricardo,
20 anos)
A influência que as amizades exercem também está relacionada com a educação e
a personalidade do/a jovem. Desta forma, quanto maior a indecisão face ao futuro,
maior a interferência:
“Não porque eu sempre tive um pensamento, sei mais ou menos aquilo que quero, mas também já vem do que os meus pais me passam, tento sempre ter a
minha opinião e não ir atrás de tudo o que os outros fazem, faço aquilo que quero,
posso ter amigos que têm outras decisões ou façam outras coisas, mas a última
palavra é minha digo, não é.” (David, 24 anos)
Há jovens em que as amizades que predominam são do bairro. Esta situação poderá
estar relacionada com a inexistência de outros ambientes que estimulem a amizade
para além da escola, do bairro e de atividades dentro do bairro:
“Mais cabo-verdianos. Porque os meus amigos são do bairro, aqui do bairro e
também o meu percurso escola/casa. Tenho mais amigos aqui no bairro, tenho
fora também, mas [mais do bairro].” (Armanda, 22 anos)
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Os motivos das alterações das amizades para alguns jovens são bastante claros:
“Porque agora têm outras ideias, estão mais na base do interesse, não sei porquê. Se acham que isso já não tem significado, aquela amizade profunda, verdadeira.” (Ricardo, 20 anos)
O convívio com outros bairros permite perceber que nem tudo o que se diz sobre
estes corresponde à verdade. Por vezes, as pessoas que vivem em bairros também
acreditam na imagem que passam sobre os outros:
“Vou na Quinta do Mocho todos os dias, (…) Antes era um bairro que todo o mundo
falava mal, e eu ao conviver, a ir lá todos os dias comecei a perceber que nem
tudo que se diz por aí é verdade. (…) querem melhorar e não querem problemas,
mas querem deixar essa má vida, querem ser alguém na vida, querem ter pontos
positivos mesmo do bairro em si. (…) Agora se preocupam mais em actividades,
em fazer música, dança, só para distrair e é muito bom isso.” (Amélia, 25 anos)
Existem outros aspetos que ressaltam das entrevistas realizadas aos/às técnicos/
técnicas, em termos das sociabilidades dos/as adolescentes que frequentam as
atividades e mesmo os grupos existentes dentro do bairro e da família:
É um bocadinho por grupos: os homens só se dão com os homens, os rapazes
com os rapazes, (…) mesmo nos namoricos eles não querem namorar as miúdas
do bairro (…) as meninas também não [se misturam]. (...) Não há muito diálogo
entre ambos os grupos: raparigas, rapazes, filhos e os pais (…) Existe mais a figura do pai ou da mãe que determina, manda e os outros obedecem.” (Técnico FI)
Desta forma, as amizades acabam por se cingir a circuitos fechados, o que contribui para a “reprodução dos padrões da posição social de origem, aspeto tão mais
significativo quanto maior a vulnerabilidade dos/as jovens a fatores propiciadores
de exclusão” (Albuquerque, 2008: 443), principalmente no que toca aos/às adolescentes. Cabe também aos/às técnicos/técnicas tentar proporcionar outro tipo de
ambientes:
“(…) canalizam as suas energias, as suas acções, os seus comportamentos para
outras coisas menos boas: é o meu bairro, o meu território e defendem-no com
tudo o que houver. (…) não permite estar receptivos, às vezes, a ver com outros
olhos outras pessoas, outros bairros. (…) Não há muito o hábito de eles saírem
para estar com outras… quer dizer há, mas é sempre com territórios parecidos
com os nossos. (…) Não lhes é potenciado momentos para estarem noutros ambientes. (…) [Com 15/16 anos] (…) quando eles cada vez mais, não foram treinados
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a estar disponíveis para isso, acabam por eles próprios, se fechar, fechar e guetizarem: intelectualmente, socialmente.” (Dirigente Associativa)
Por vezes, torna-se complicado para os técnicos ter diferentes faixas etárias para gerir, pois os/as jovens têm necessidades diferentes: os mais novos querem estar na internet e jogos, os mais velhos (entre os 15 e os 17 anos) procuram alguém para falar
e desabafar. O próprio técnico acaba por ser o amigo e o orientador de que precisam:
“Eles vêm buscar aqui (…). Das duas, uma: ou o amigo mais velho, o tal que podia
dar essa orientação não tem tempo (porque essa pessoa está a tentar-se organizar e não tem muito tempo) ou há outro amigo mais velho que também não tem
muito para oferecer (o tal que fica com a garrafa de cerveja, ou sentado no murro,
à conversa com os amigos ou no café). (…) e acabam por vir cá para o projecto. (…)
Com o facto de eles andarem na rua, eles andam em grupo, são um grupo e eles
conhecem situações reais na rua e, o facto, deles conhecerem essas situações
e quem viver experiências, faz com que eles acabem por encontrar, descobrir
aonde é que podem encontrar as soluções para essas coisas. (…) eles buscam
alternativas.” (Técnico FI)
Assim, para além de o projeto constituir uma alternativa em termos de ocupação,
também tem uma função orientadora que não é preenchida nem em casa, nem na
escola, em certas famílias.

5.2. Nível de integração

A integração está relacionada com as expectativas anteriores à imigração, a concretização dessas expectativas, os laços criados na sociedade de acolhimento e poderá traduzir-se na satisfação, ou não, do projeto migratório por parte dos pais e das
mães. Por sua vez, os/as descendentes de migrantes vão herdar pelo menos parte
dessa conjuntura, ou melhor, partilhar nos primeiros anos da escolha efetuada pelos
pais e mães.
O caminho da integração é possível através de políticas que facilitem o/a imigrante
a viver em sociedade juntamente com os/as nativos/nativas. “Mais aceitação do que
hostilidade e mais regulação política significa integração mais fácil, incluindo para os
que disponham de recursos mais escassos” (Machado e Matias, 2006: 20). É, portanto, claro que a legislação do país relativa à imigração poderá simplificar ou complicar
esse percurso inicial, como por exemplo o acesso à nacionalidade ter maior ou menor celeridade.
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Os relatos dos/das jovens transmitem uma ideia positiva do seu sentimento de
integração na sociedade portuguesa, pois a maior parte revela sentimentos de
bem-estar perante a relação com os outros, as condições do bairro, entre outros
aspetos. É interessante verificar que apesar de também referirem situações problemáticas, como discriminação, a sua avaliação geral é positiva e de uma boa
integração:
“Eu sinto-me integrada em Portugal, eu… os meus amigos são… eu tenho tanto
amigos cabo-verdianos (a maioria deles) e tanto amigos portugueses porque eu
não os separo, eu não os categorizo vá, esses são os meus amigos do bairro,
esses são os amigos do trabalho, esses são os amigos da escola, não os meus
amigos são um grupo de amigos. (…) Eu sinto-me integrada porque nunca me
disseram: “ah vai pra tua terra, és uma preta ou há pessoas que me dizem… a
minha prima veio de Cabo Verde e diz-me que se soubesse… ela ainda nem fez
um ano, tá aqui há meses e diz que não, não se sente integrada. Eu já nasci cá, conheço a cultura cabo-verdiana e a cultura portuguesa, sinto-me completamente
integrada, para mim não há diferença, não há complexidade. Eu não posso fazer
isto ao pé dos meus colegas, tenho de fazer em casa, porque em casa é que é a
cultura cabo-verdiana ou então em casa não faço isto ou não faço aquilo, porque
aquilo que eu fazia na escola. Para mim não há diferença entre as duas coisas.”
(Nádia, 19 anos)
Eu sinto-me integrada. Por exemplo, acho que antes havia mais discriminação,
essas coisas, mas agora até na escola, já não se liga a essas coisas, somos todos... somos todos iguais, andamos na escola, convivemos da mesma forma, não
há que ver as origens. (Anita, 19 anos)
“Sinto-me uma jovem normal, com as suas actividades, as suas vivências, amizades, não me falta nada praticamente, tou integrada, sou uma cidadã normal.”
(Amélia, 25 anos)
“Agora me sinto muito bem. Sinto-me praticamente como se nascesse cá. Sintome em casa. Nos primeiros meses que cheguei cá [não se sentia bem]. Queria
voltar no próprio dia. Agora acho que já não conseguia ficar lá. Sim. Acho que
agora já não conseguia viver lá mesmo fora de… Não sei, a vida é diferente aqui.
Já estou tão habituado aqui que…” (Nuno, 21 anos)
Embora o grau de integração e o sentimento de pertença não estejam diretamente
ligados à nacionalidade, esta facilita em termos de igualdade de acesso a direitos e
deveres:
Sandra Barros Delgado
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“Sinto-me bem. Posso dizer que foi o meu país de acolhimento, nasci cá, mas
passado 18 anos é que me… me foi atribuído a nacionalidade portuguesa, mas
tirando isso. Não houve nenhum conflito que me tenha deixado com alguma mágoa em relação a Portugal, em relação aos portugueses. Sinto [integrado], quando uma pessoa cresce numa cultura, por exemplo em posso dizer que eu cresci
em 2 culturas, a cabo-verdiana e a portuguesa, metade dum dia é na cultura
portuguesa, metade do outro dia na cultura cabo-verdiana. Por exemplo de manhã é a cultura portuguesa, à noite quando é estar com a família, já praticamos
a cultura cabo-verdiana. Posso dizer que estou numa cultura mista.” (Ricardo,
20 anos)
O realojamento é uma questão que ainda não está resolvida e ao mesmo tempo que
gostariam de ter uma definição neste assunto, sentindo que a solução que for apresentada irá mudar indubitavelmente o seu modo de vida:
“Até agora posso dizer que bem. Podia tar melhor né, mas... A nossa situação do
bairro, já podia estar resolvida... a nível de vida posso dizer que estou bem. Gosto
de viver aqui, sinto-me português, não rejeitando as minhas origens.” (David, 24
anos)
Os preconceitos e a discriminação de que por vezes são alvo, constituem uma das
situações que ainda sentem em Portugal, sendo que essas questões geram descontentamento:
“Sinto-me bem, foi aqui que nasci mesmo. Não, me sinto bem integrado. O facto
de os portugueses dizerem estão na nossa terra, aqueles preconceitos, como já
se sabe. Eu não senti isso, mas já ouvi comentários de outras pessoas a falar.”
(António, 25 anos)
“Bem, completamente. Sinto-me integrada. No meu dia-a-dia, a não ser aqueles
comentários xenófobos é que nos fazem lembrar que a nossa cultura, a nossa
descendência é diferente. Nasci e cresci aqui. Basta ter um tom de pele diferente.” (Vanessa, 24 anos)
Também reside o sentimento de por um lado dificuldade em aceder ao mercado
laboral, mas por outro sentir que houve melhorias:
“Às vezes sinto que não há oportunidades para arranjar emprego. Mas comparando com a vida que eu tinha dou graças a Deus. Mas acho que devia haver mais
condições, mais oportunidades.” (Armanda, 22 anos)
Sandra Barros Delgado
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No entanto, mesmo que o/a jovem se sinta integrado/a, pode também sentir que em
certa medida existem dois mundos:
“Tento que estes dois mundos coabitem, que haja uma relação entre os dois mundos. Por isso eu não posso dizer que tenho mais amigos portugueses e mais amigos cabo-verdianos não, para mim é tudo a mesma coisa, não existe uma divisão
entre eles. Estão unidos. Sim [existem dois mundos], porque há pessoas que dizem que existem dois mundos.” (Nádia, 19 anos)
“Quando estou fora do bairro. Aí eu acho que é um outro mundo. Pra mim existe
dois mundos entre aspas: que é quando estou no bairro identifico-me como caboverdiana com a cultura à volta e depois quando saio do bairro já é outra coisa. Vejo
os portugueses, é outra cultura é diferente.” (Armanda, 22 anos)
Desta forma, ressalta que, de um modo geral, os/as jovens sentem-se integrados, mas
o bairro acaba por ser um dos espaços em que sentem um maior conforto. Assim, o
bairro faz parte do sentimento de pertença de se sentirem integrados em Portugal.
5.3. Apoios e redes institucionais

A nível de apoios de instituições referem a AMRT como uma instituição com a qual
tiveram contacto no seu percurso. O facto das pessoas se identificarem com os objetivos e atividades acaba por oferecer oportunidades de construção de laços de amizade e redes de apoio. Os motivos para o contacto foram variados, desde o acesso a
explicações, a atividades ou para auxílio na procura de emprego:
“Ao longo da minha vida em criança a instituição que eu procurei primeira foi
dentro do bairro. Eu lembro-me que em criança a AMRT (…) dava explicações
onde quem tinha dificuldades em português, matemática havia explicadores.”
(Nádia, 19 anos)
“Sim. Procurei aqui [na Associação], porque estava à procura de emprego. Foi
muito bom. Daqui não consegui [não arranjou emprego], mas ajudaram-me
imenso também.” (Nuno, 21 anos)
A AMRT enquanto fonte de informação e de atividades permitiu espaços de não só de
convívio como de aprendizagem para os/as jovens. A evolução dos serviços permitiu
responder, ao longo do tempo, a outras necessidades que foram sendo identificadas
como: o apoio à infância, à família e ao imigrante. O envolvimento contínuo dos jovens
para além de se concretizar numa maior participação levou a uma maior conscienSandra Barros Delgado
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cialização do seu papel e do conhecimento que podiam adquirir. Embora sejam ambientes informais, os contextos “de apropriação de competências e de capacidades
não desvaloriza a qualidade da formação.” (Albuquerque, 2008: 384)
“(…) no Cid@net com o [monitor], em relação à área que pretendo seguir informática, fui aprendendo várias coisas que foram gratificantes.” (Ricardo, 20 anos)
“(…) era uma associação de bairro, acabei por passar por cá e vocês falam de
problemas que nos afectam a todos (…)” (David, 24 anos).
Existem situações em que é necessário recorrer à informação e dar passos complementares para obter a ajuda necessária. Nesse percurso muitas vezes as pessoas
bloqueiam e não sabem ou não querem lidar com a burocracia e, dessa forma, acabam por não receber a ajuda que precisam, desistindo do processo:
“Uma vez fui na Associação procurar, depois disseram que aquilo tinha que levar
não sei quê… montes de papéis, acabei por não ir. Também pedi lá no Centro
de Saúde de Unhos, pedi quando ela nasceu [a filha] a ajuda de leite, disseram
para ir à Segurança Social, mas depois disseram que já não é possível, porque já
tiraram essa lei de dar leite. A partir daí já não fiz mais nada.” (Amélia, 25 anos)
Assim “as relações de proximidade desempenharam um papel significativo no apoio”
quer nos serviços disponíveis para a população, quer em projetos que servem a comunidade, permitindo um reforço das “redes de amizade ou de vizinhança” (Albuquerque, 2010: 112).

6. PERCURSOS ESCOLARES

A regularidade dos fluxos migratórios e a permanência prolongada de migrantes
em Portugal, bem como as mudanças políticas nesta matéria, permitiram a consolidação de famílias migrantes e a presença de diversas culturas que coexistem na
sociedade portuguesa, acentuando o seu caráter multicultural.
A escola portuguesa passa a ter sob sua tutela alunos/as de diversas origens culturais. Os principais problemas na vida escolar advêm de “problemas relacionados
com o domínio da língua do país de acolhimento, e as estratégias inadequadas utilizadas pelos professores na sala de aula, aliada à não compreensão, por parte destes
e dos colegas, das diferenças culturais que são características dos grupos étnicos a
que pertencem” (in Araújo, 2008: 50).
Sandra Barros Delgado
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Para Neto a aculturação “é um processo por que passam as pessoas, frequentemente na idade adulta, em reacção a uma mudança de contexto cultural.” (2008: 43)
Assim estes/estas jovens descendentes de imigrantes passam por um processo de
aculturação que se caracteriza pela “mudança cultural suscitada pelo contacto com
outras culturas (Neto, 2002: 246). Ao contrário dos/das seus/suas pais/mães, no caso
dos/das jovens descendentes este processo ocorre no contacto com a escola.
A experiência escolar constitui o primeiro contacto com a sociedade de acolhimento
e é onde surgem os primeiros conflitos interiores e exteriores, de pertença e não pertença. Portanto, a perceção que a escola tem dos/as jovens descendentes imigrantes
é o primeiro impacto da sociedade de acolhimento na identificação destes/destas:
“Pude sentir as baixas expectativas em relação ao meu futuro e ao dos meus
colegas, principalmente na escola onde existiam mais africanos, ou seja, no
2º e no 3º ciclo de escolaridade. Estas baixas expectativas eram sentidas tanto por professores, como pelos alunos, meus colegas, que já tinham interiorizado que seria difícil ter um futuro melhor que os pais” (VV.AA: 13).
Segundo Barth, não é a diferença cultural que separa duas culturas, mas sim “a vontade de diferenciação e a utilização de certos traços culturais como marcadores da
sua identidade específica” (Cuche, 2006: 152-153). Assim a etnicidade é o resultado
do processo de identificação.
Na freguesia de Unhos é referido que um dos problemas existentes é “a falta de
participação dos pais nas actividades escolares dos filhos” (Diagnóstico Social da
CSIF Apelação, Frielas, Unhos, 2005: 7), portanto é um problema generalizado e não
específico de um bairro ou de uma comunidade.
Adiante apresenta-se o quadro dos perfis sociais dos/das jovens descendentes do
bairro do Talude. A nível do percurso escolar, apenas a Nádia, a Anita, o Ricardo e
o David continuam a estudar. O Ricardo e o David tiveram algumas experiências de
trabalho em simultâneo com os estudos. Neste momento apenas o Ricardo continua a trabalhar e a estudar, tendo o David parado de trabalhar39 devido aos estudos.
Dos/das jovens entrevistados, a Nádia e a Anita não tiveram ainda uma experiência
suficiente no mundo laboral. Os restantes já tiveram diversas experiências laborais.

39. Esta situação será desenvolvida no capítulo 7 - “Percursos no Mercado Laboral”.
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Quadro 9 - Perfis sociais dos/das jovens do Bairro do Talude

Nº

NOME
FICTÍCIO

SEXO

IDADE

FREQUÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
ATUAL

CONDIÇÃO
PERANTE
O TRABALHO

1

Amélia

F

25

Sim
(Cabo Verde)

11º Ano

Trabalha

2

Anita

F

19

Não

Frequenta
12º ano

Estudante

3

António

M

25

Sim

9º Ano

Trabalha

4

Armanda

F

22

Sim
(Cabo Verde)

12º Ano

Trabalha

5

Cândido

M

27

Sim

9º Ano

Trabalha

6

David

M

24

Não

Estudante
e Trabalhava

7

Nádia

F

19

Não

Frequenta o
ensino superior
Frequenta o
ensino superior

8

Nuno

M

21

Sim
(Cabo Verde)

5º Ano

Trabalha

9

Ricardo

M

20

Não

Frequenta
11º ano

Estudante
e Trabalha

10

Vanessa

F

24

Sim

12º Ano

Trabalha

Estudante

6.1. Caraterização da escola

A Escola E.B. 2, 3 Alto do Moinho (fundada em 1984) pertence ao Agrupamento de
Escolas Catujal – Unhos, juntamente com mais três escolas de ensino básico do 1º
ciclo. Esta Escola situa-se na localidade do Catujal, na freguesia de Unhos, recebendo os/as alunos/as residentes nestas áreas.
Na escola os/as alunos/alunas têm como atividades extracurriculares o desporto
escolar e o clube de teatro. A escola tem à sua disposição equipamentos desportivos
(pavilhão desportivo e campo exteriores), bar, papelaria, biblioteca, refeitório e está
previsto a montagem de um laboratório, em breve.
Segundo o Relatório da Comissão Social de Inter Freguesias – CSIF Apelação, Frielas
e Unhos “é uma escola considerada complicada (pelos alunos) devido ao facto de
estar situada entre vários bairros problemáticos (entre os quais (…) Bairro da Quinta
da Fonte, o Bairro da Parcela 6, entre outros).” (2005: 25)
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Os bairros referidos acabam por estar sempre implicados nos problemas existentes,
como se tratasse de uma população homogénea e que agisse em sintonia e conformidade. Só o facto de se referir que se mora em qualquer um destes bairros transporta toda uma série de suposições, preconceitos, julgamentos e discriminações
(em algumas situações) que acaba por contribuir para a rejeição não só dos bairros
atrás referidos, mas também de quem neles reside. Em geral, a grande maioria das
pessoas que vivem nesses bairros não têm qualquer ligação com atos supostamente
realizados por pessoas do bairro e são arrastadas para o seu enredo.
A escola não é imune a este tipo de questões. Pelo contrário, reflete o que a sociedade pensa, o que pode vir a ter repercussões negativas no desenvolvimentos escolar
dos/as alunos/as, devido ao estigma.
Para além desta questão, o mesmo Relatório da Comissão Inter Freguesias, refere
como alguns dos constrangimentos a nível da educação nas freguesias da Apelação
e Unhos a ausência de: “articulação entre o bairro/família e a escola”; “ocupação das
horas vagas”; “alternativas ao ensino regular”; “participação dos pais (desresponsabilização)” (2005, 30).
Da entrevista realizada ao Diretor da Escola40, este considera que muito tem sido feito
ao longo destes anos e que se começam a visualizar melhorias na escola, também
pelo aumento da exigência aos/às alunos/alunas:
“Temos uma variedade de alunos e uma variedade de níveis (…) nós ao longo do
tempo, temos tido uma preocupação que é não descurar a exigência. (…) Resumindo não somos adeptos do facilitismo.” (Diretor da Escola)
6.1.1. Caraterização dos/das alunos/alunas
Estes dados são relativos à caraterização da população escolar41 no ano letivo
2008/200942. A média de idades oscila entre os 10 e os 18 anos (limite de idade). No
entanto, a idade dos/as alunos/as situa-se entre os 12 e os 14 anos.

40. A vigência da atual da direção era de 10 meses, no momento da realização da entrevista.
41. Refere-se à população escolar atual da Escola, na faixa etária indicada. Os/as jovens entrevistados/
entrevistadas já frequentaram esta Escola, mas não constam da população escolar atual.
42. Dados fornecidos pelo Diretor da Escola.
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Em relação, ao desempenho escolar observa-se o seguinte número de retenções43:
no 2º ciclo (5º e 6º anos) é de 25,2%, incluindo sete alunos/alunas em abandono
escolar44; no 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) é de 23,4%, incluindo um aluno em abandono
escolar.
No que toca à composição social e étnica da Escola existem: 549 alunos/alunas
portugueses/portuguesas; 207 estrangeiros, dos quais 71 são cabo-verdianos. Efetivamente, existem mais alunos/alunas de origem cabo-verdiana do que os mencionados, mas como têm dupla nacionalidade o programa considera-os na categoria
“portugueses”. Pode-se verificar na Tabela seguinte, os dados referente aos/às alunos/alunas cabo-verdianos/cabo-verdianas.
Quadro 10 - Dados Alunos/alunas Cabo-verdianos/Cabo-verdianas
na Escola E.B. 2, 3 Alto do Moinho

ANO

APROVAÇÃO

REPROVAÇÃO

ANULAÇÃO
OU TRANSFERÊNCIA

APROVAÇÃO
%

REPROVAÇÃO %

ANULAÇÃO
OU TRANSFERÊNCIA %

∑%

5º ano

11

10

1

15,49%

14,08%

1,41%

30,99%

6º ano

4

2

2

5,63%

2,82%

2,82%

11,27%

2º Ciclo

15

12

3

21,13%

16,90%

4,23%

42,25%

7º ano

4

11

3

5,63%

15,49%

4,23%

25,35%

8º ano

3

3

-

4,23%

4,23%

-

8,45%

9º ano

5

8

4

7,04%

11,27%

5,63%

23,94%

3º Ciclo

12

22

7

16,90%

30,99%

9,86%

57,75%

Total

27

34

10

38,03%

47,89%

14,08%

100,00%

De acordo com a Avaliação Externa Escolar (AAE) realizada ao Agrupamento de Escolas do Catujal e Unhos em novembro de 2007, “24% dos alunos do 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico são subsidiados pela Ação Social Escolar (ASE) através dos escalões A e B. (Relatório AEE: 3) No mesmo relatório é possível confirmar que no Agrupamento existe “estabilidade no corpo docente”.
43. Consiste na manutenção do aluno abrangido pela escolaridade obrigatória, no ano lectivo seguinte,
no mesmo ano de escolaridade que frequenta, por razões de insucesso ou por ter ultrapassado o limite
de faltas injustificadas (Fonte: www.ine.pt. Data de consulta: 21-10-2010.).
44. Saída do sistema de ensino antes da conclusão da escolaridade obrigatória, dentro dos limites
etários previstos na lei (Fonte: www.ine.pt. Data de consulta: 21-10-2010).
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Em relação à forma como são compostas as turmas, a sua seleção é feita de forma
aleatória, não sendo feita distinção em termos de composição social ou étnica:
“Não fazemos distinção de etnias na constituição de turmas. Não temos em atenção nem origens, somos adeptos da convivência entre todos. (…) Não há a constituição de turmas específicas.” (Diretor da Escola)
No que respeita ao modo como os/as alunos/alunas descendentes de imigrantes
cabo-verdianos/as se integram na escola é referido pela fonte que não há isolamento
nem separações. A integração processa-se de forma normal, sem problemas.
O Relatório da Comissão Social de Inter Freguesias refere que uma das propostas
de intervenção consistia num “animador sociocultural mediador entre a escola e o
bairro” e a “criação de Gabinete de apoio ao aluno e à família”. No entanto foi referido
pelo Diretor que só existem mediadores/as (ou existe maior facilidade de financiamento) nas escolas definidas como Territórios Educativos de Intervenção Prioritária
– TEIP45. Ou seja, têm uma vertente de integração diferente e são escolas que passam por mais dificuldades organizativas, problemas sociais, problemas de integração, e o programa dá recursos às escolas e permite outro tipo de intervenção.
Na Escola E.B. 2, 3 Alto do Moinho “já se passou essa fase, já estamos numa fase mais
avançada, já conseguimos fazer a integração, os alunos com mais ou menos dificuldades
integram-se (…)” (Diretor da Escola). Assim, o que justifica não haver um mediador na
escola é a falta de meios financeiros:
“Se tivéssemos esse recurso seria óptimo, era uma mais-valia. Só que actualmente é assim: as condições económicas não nos permitem (…) ter esse tipo de
meio ou recurso. Se tivéssemos era válido e óptimo.” (Diretor da Escola)
Neste momento a prioridade para a escola é a Unidade de Multideficiência.46 Em termos de sinalização das crianças, existe um circuito interno dentro do Agrupamento
que permite o seu acompanhamento e permite um melhor ajustamento das turmas:

45. Este programa “visa a territorialização de políticas educativas segundo critérios de prioridade e de
discriminação positiva em contextos socioeducativos particulares.” (Fonte: http://www.dgidc.min-edu.pt/,
Data de Consulta: 21-10-2010).
46. “É uma unidade que integra alunos com dificuldades cognitivas (…), alunos com várias deficiências,
com necessidades educativas especiais (…) a unidade tem 7 alunos, num universo de 88 alunos com
necessidades educativas especiais.” (Director da Escola)
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“No agrupamento existe uma partilha de dados, normalmente os professores
titulares do 1º ciclo falam com os directores de turma do ano seguinte, há uma
constituição de turmas (…) se houver alguns alunos que em termos de comportamento, têm comportamentos menos ajustados também há essa referenciação, para terem atenção na constituição de turmas, na inclusão de turmas para
não meterem com alunos que já têm outro tipo de comportamento, tenta-se (…)
não construir um baril de pólvora. (…) Há um acompanhamento.” (Diretor da
Escola)
6.1.2. Relações da escola com outras instituições
A escola mantém relações com várias instituições na freguesia de Unhos desde a
Junta de Freguesia de Unhos (JFU), o Centro Paroquial, associações locais como a
associação musical, a AMRT, e a polícia.
A escola também tem vários desafios a enfrentar e, portanto, nem sempre consegue
ter disponibilidade para todas as solicitações das várias instituições e os meios humanos e instalações são limitados:
“Esta relação entre as várias associações é muito esta colaboração de cedências,
porque é assim, a escola é uma instituição que precisa de ajuda e precisa de
apoios, portanto, também tem que ser entendido a escola como um elemento da
comunidade (…) mas precisa a maior parte das vezes e tem mais necessidades
de que coisas para dar. Portanto, precisa também de ajuda. Por vezes as associações não entendem bem este papel da escola.” (Diretor da Escola)
Relativamente à relação com a polícia é mantida a colaboração através da Escola
Segur.a.
6.2. Contacto inicial com a escola

A língua constitui um elemento de identificação, mas também de diferenciação. De
facto, nota-se que existe um período de adaptação à língua portuguesa verificando-se, por vezes, situações de total desconhecimento do português por parte dos/
as jovens descendentes de migrantes. Esta situação aconteceu tanto com crianças
que nasceram cá como em casos em que vieram com treze anos de idade para
Portugal.
A valorização da língua materna é importante pois “ter vergonha da sua própria língua materna dificulta a aprendizagem das duas línguas, a materna e a portugueSandra Barros Delgado
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sa” (Pereira, 2006: 64)47. É importante mostrar que não existem hierarquias entre as
línguas e que as duas são igualmente importantes: uma para manter as raízes e a
outra para a integração plena na sociedade de acolhimento.
A língua materna não deve constituir um problema mas “representar uma referência
permanente no decurso da aprendizagem de uma segunda língua” (Ferreira, 2008:
143). Após ultrapassar a barreira da língua existe uma relativa facilidade em fazer
amizades na escola.
“(…) o conhecimento (…), a adaptação à língua portuguesa. (…) Há que respeitar e
há que preservar a língua mãe, mas o português é que nos faz entender.” (Diretor
da Escola)
A Associação também realiza atividades com o intuito de permitir aumentar as competências individuais dos/as crianças e jovens, trabalhando as áreas em que têm
maiores dificuldades, como é o caso da língua portuguesa:
“(…) capacitar os jovens com mais recursos, a nível escolar achamos que uma
fraqueza é as fracas habilitações (que os jovens acabam por não adquirir), o não
domínio da língua portuguesa (…) e a ocupação – garantir que aqueles que estão
em contexto escolar quando saem tenham uma resposta, tenham uma alternativa a estarem desocupados.” (Dirigente Associativa)
6.2.1. Conhecimento prévio da língua portuguesa
Existem autores que defendem que a frequência do pré-escolar diminui o insucesso
escolar. No caso dos/as jovens descendentes verificamos diversas situações. Desde
a não frequência do pré-escolar, à frequência em Cabo Verde e em Portugal (ver
Tabela 9):
“Eu não tive pré-escolar, eu nunca andei numa creche, a minha infância como
disse foi com os meus pais. Quando a minha mãe começou a trabalhar estive com
os meus avós.” (Nádia, 19 anos)
Certos programas televisivos parecem facilitar a aprendizagem da língua portuguesa:

47. Este livro foi escrito no âmbito do projeto “Crescer Bilingue”: foi dado formação aos/às professores/
professoras e, estes foram envolvidos desde do início no projeto para haver uma boa implementação da
língua materna e portuguesa (foi realizado em dois Jardins de Infância).
Sandra Barros Delgado
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“A minha irmã mais velha disse-me (não sei se era a gozar ou a brincar), disseme que nós começamos a aprender a falar português a ver “Rua Sésamo” (…).”
(Nádia, 19 anos)
Por um lado, a ausência de colegas do bairro pode ter influenciado a aprendizagem
da língua portuguesa ou mesmo falar-se português em casa. Por outro, existem situações em que o facto de ter colegas no bairro auxiliou a adaptação ao meio escolar
e facilitou na tradução.
“Na primária eu era o único negro, então obrigatoriamente era obrigado a falar
português. Outras pessoas que eu conhecia tinham sempre alguém na turma do
bairro, se calhar eram provavelmente os melhores amigos e acabavam por falar
o crioulo. Não sei se foi por isso que acabaram por ter [mais dificuldade]. Eu praticamente até ao 5º ano [não falava crioulo], depois é que comecei a ter colegas,
pessoas do bairro. Mas também nessa altura já não apresentava dificuldades
com o português. Já conseguia falar os dois quando quisesse.” (David, 24 anos)
“Sim, até porque sempre se falou português em casa. Ouvia os meus pais e os
mais velhos a falarem crioulo [entre si]” (Vanessa, 24 anos).
“Um bocado complicado, falava português mal, mas entretanto comecei a aprender muito rápido, pela convivência. Tinha duas pessoas [do bairro na turma].
Ajudou, porque às vezes coisas que eu não sabia dizer eles [traduziam o que
queria dizer, visto que, também sabiam o crioulo].” (Nuno, 21 anos)
Assim, podemos constatar que, embora o pré-escolar tenha bastante importância
na integração escolar e na aprendizagem da língua, a não frequência por parte de
certos/certas jovens não condicionou o seu percurso escolar. Com efeito, os que não
tiveram educação pré-escolar são os que continuam a estudar e dois deles encontram-se no ensino superior. Em suma, a ausência de pré-escolar não é impeditiva de
sucesso escolar, mas cria maiores condições para o mesmo.
Alguns dos resultados do projeto Crescer Bilingue foram: a consolidação e aumento
de conhecimentos e práticas de interculturalidade e da educação multilingue e interesse e respeito pela diversidade linguística. Estes resultados indicam que é uma
experiência que deve ser alargada a um maior número de Jardins de Infância.
6.2.2. Dificuldades sentidas e ajuda recebida
Relativamente às adaptações necessárias à entrada na escola, existem experiências
e lembranças diversas, o que pode estar relacionado com a forma como esse momento afetou o/a jovem descendente e a maneira como lidou com a situação:
Sandra Barros Delgado
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“A primeira vez que fui para a escola com 5 anos, (…) de certeza absoluta que
falava mal o português, mas nunca senti que houvesse dificuldades na aprendizagem do português ou melhor comunicação com o professor ou com os meus
colegas, para mim foi sempre normal. (…) Quando iniciei o meu percurso escolar,
(…) senti alguma dificuldade no português, foi na gramática. Por exemplo, eu
trocava muito as letras: o “p” e o “t”, o “r” e o “c”, quando era para pôr dois “s”,
um “s”. Por exemplo, velas escrevia com um “f” não com “v”, então eram esses
os meus problemas. (…) fazia muitas cópias, como dava muitos erros (…)” (Nádia,
19 anos).
Senti dificuldades na comunicação, porque eu não entendia as pessoas e muito
menos as pessoas me entendiam a mim. Mas fui-me esforçando, eu chegava a
casa a minha irmã mais velha ajudava-me, as minhas primas ajudavam-me, os
meus pais também se esforçavam por nos ajudar a falar português, mesmo não
sabendo. (Anita, 19 anos)
Para além da dificuldade em expressar-se corretamente em português, alguns descendentes tiveram também que lidar com o facto de serem alvo de chacota devido à
língua materna. Segundo Casimiro “a segregação racial e étnica nas formas primárias também passa pela marginalização e pelo desprestígio das culturas e línguas de
origem das minorias étnicas.” (2008: 133)
“Quando fui pra a primária. Primeiro não sabia falar português, depois gozavam
muito, não tentavam entrar com as crianças, de forma, de nós que fomos e, não
sabíamos falar português, quando falávamos o crioulo gozavam, punham-nos de
parte, não queriam brincar connosco porque não nos entendiam, cenas do género.” (Anita, 19 anos)
“Na escola tive apoios de português, de matemática e acho também de psicóloga, que me ajudava. Porque na altura como eu não sabia falar, tinha uns alunos
que gozavam muito, e eu andava sempre triste ou então chorava muito. (…) Com
o tempo fui aprendendo, comecei a falar bem e já não tive esses problemas.”
(Amélia, 25 anos)
Há um descendente que relata dificuldades em falar o português, mas, ao contrário
dos dois relatos anteriores, não sentiu que gozassem com ele:
“(…) por causa também do português, não era muito correcto, o meu português
foi evoluindo ao longo tempo, o meu português não era muito apelativo, com muitos erros ortográficos, não era rejeitado nem muito menos gozado pelos colegas,
como agora acontece.” (Ricardo, 20 anos)
Sandra Barros Delgado
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Presentemente, a jovem Anita tem a perceção de que a situação é diferente e que
existe maior apoio para quem tem dificuldades em falar português:
“(…) vejo muita gente a tentar falar com eles, a integrar-se, a fazer com que eles
falem um bocadinho de português, mesmo que seja incorrecto, esforçam-se por
os corrigir sem os gozar esforçam-se, ajudam os alunos a integrarem-se sem
problemas.” (Anita, 19 anos)
Mas outro jovem tem a perceção oposta, em relação ao que acontece atualmente:
“Agora vejo muitos… tipo imigrantes vêm para Portugal, por causa do português
não se conseguem expressar bem e são logo gozados. Eu por exemplo não passei
por essa fase.” (Ricardo, 20 anos)
É importante salientar também o apoio e a ajuda que sentiram por parte de alguns/
umas professores/as, o que facilitou a sua integração. Isto mostra como o papel dos
professores é fundamental na identificação das dificuldades sentidas pelos alunos,
tal como a atitude que tomam a partir do momento em que tomam conhecimento
das suas necessidades.
Araújo refere a necessidade dos professores/as desenvolverem “atitudes não egocêntricas”, serem sensíveis e respeitarem “as várias diferenças” e de terem a capacidade de colocar em causa “práticas desenvolvidas durante anos em função da
cultura dominante e substituí-las por outras que promovam a paridade de culturas e
a emancipação dos alunos menos favorecidos.” (2008: 68)
“Alguns professores quando se aperceberam das minhas dificuldades tentaram
ajudar a ultrapassar esses aspectos. Depois ao longo do tempo amigos também.
Tentaram ajudar para ultrapassar essa barreira.” (Ricardo, 20 anos)
“Dos avós, tive apoio na escola, durante três anos a português, além das aulas.”
(Armanda, 22 anos)
6.3. Desempenho escolar e relação com professores/professoras e colegas

Segundo Almeida & Santos (1990)48 as seguintes áreas interferem no quotidiano da
Escola, no sucesso e no abandono:

48. Estudo realizado pelo Gabinete de Estudos e Projetos do Ministério da Educação, em que identificam as áreas críticas do sistema educativo.
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−

“A Escola não conhece a pessoa do aluno (défice de conhecimento
sobre dados pessoais e sociodemográficos dos alunos);

−

A disparidade das condições de frequência (que são diversas – desde
as questões fisiológicas às condições de suporte e apoio social e familiar);

−

Dificuldades nas condições que a Escola disponibiliza para acompanhamento dos alunos pelos professores (crítica ao Apoio Pedagógico
Acrescido e às dificuldades de trabalho impostas ao Director de Turma);

−

Dificuldades/Limitações na relação Escola/Família;

−

Persistência de alguma falta de qualidade de vida na Escola (horários
desadequados; falta de espaços de estudo; problemas de transporte;
défice de instalações);

−

Dificuldades na integração da Escola no seu contexto sociocultural
(conhecimento muito vago e ligações ténues ao contexto envolvente).”
(ME/MTS, 2004: 30)

Segundo Pereira “se os alunos colocam objetos internos seus no interior dos professores, também os professores fazem o mesmo com os alunos. Numa relação humana cada parceiro é parcialmente depósito de coisas internas do outro” (in Ferreira,
2008: 145).
Portanto, existem vários fatores que podem contribuir para um desempenho escolar desfavorável. O papel dos/das professores/as é fundamental, assim como o da
família. À medida que os/as jovens vão crescendo, a preocupação da família vai-se
reduzindo.
“De modo geral no 1º ciclo o envolvimento das famílias é muito maior. (…) Quando
passam para o 5º ano ainda se mantém, é a transição do 4º para o 5º ano, ainda
se mantém essa ligação. A partir do 6º vai-se perdendo a ligação e vai-se perdendo ao longo dos tempos. (…) depois também depende de turma para turma. (…)
começa-se a perder alguns pais (…). Relativamente à comunidade cabo-verdiana,
não é toda, há excepções não é, mas aí já se nota que por vezes devido ao contexto
social as pessoas não fazem o acompanhamento (…), é mais difícil por vezes o
contacto, mesmo o contacto telefónico é difícil. Isso eu noto a mudança constante
dos telemóveis (…). Muitas vezes temos de recorrer à Associação para conseguir
contactar (…)” (Diretor da Escola).
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É exatamente na mudança de escola do 1º ciclo para o 2º e 3º ciclos que sucedem
uma série de transformações. No 5º e 6º anos do ensino básico “os problemas começam a surgir, quer ao nível da relação com os pares, quer ao nível do aproveitamento escolar (…)” (Fernandes, 2005: 110). Segundo Ferreira:
“A desvantagem registada por parte de alunos cabo-verdianos, bem como o
seu intenso abandono escolar, apontam para dificuldades encontradas ainda
no seu processo de adaptação escolar, que se manifestam muito precocemente, ainda no 1.º ciclo do Ensino Básico.” (2008, 140)
Segundo os indicadores do abandono escolar definidos no Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar – PNAPAE, há uma relação entre retenção e abandono
escolar e a retenção parece antecipar o abandono escolar. Esta conclusão faz sentido
tendo em conta a frustração de experienciar várias reprovações, além de que, por
vezes, os/as alunos/as não se sentem capazes de ultrapassar certas dificuldades
após as primeiras reprovações.
Ainda no PNAPAE “verifica-se igualmente que constituem pontos críticos da retenção escolar os anos de escolaridade: 2.º, 4.º, 7.º, 10.º e 12.º (…). Os dois anos com
taxas mais elevadas de retenção são os do Ensino Secundário. (…) Porém, acentuamse de forma marcante nos anos seguintes à passagem de ciclo (5.º, 7.º e 10.º).” (ME/
MTS, 2004: 49) As taxas de abandono escolar decompostas por idades permitem
verificar que estas acentuam o fenómeno a partir dos 13 anos.
Deste modo, “estes dados podem significar que estaremos perante um sistema de
ensino com manifesta desarticulação entre os diferentes ciclos, com patamares de
exigência claramente desnivelados e com eventuais problemas de desadequação
após a transição.” (ME/MTS, 2004: 53) Portanto, essas transições são acompanhadas
de uma exigência desproporcional acrescida (para além da passagem de ano) para a
qual o/a aluno/aluna não foi preparado no nível anterior.
6.3.1. Relação com professores/professoras
A relação que os/as professores/as desenvolvem com os/as alunos/alunas é bastante importante. Para o Diretor da Escola a relação é bastante boa:
“(…) são bastante acessíveis e são muito solicitados. Há alunos que vêm falar
com os professores, por vezes e voltando um bocado à situação da família, são
se calhar as pessoas que os ouvem mais vezes. (…) e conseguem ter relações de
proximidade muito boas (…) na avaliação externa foi um dos factores destacados
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pelas inspecções que é um bom relacionamento humano entre as pessoas, os
professores, os alunos (…)”.
No entanto, há um estudo49 que afirma que “o sentimento de confiança está mais
perto do sistema familiar” e que os/as jovens “falam mais com a família sobre o que
se passa na escola, do que vice-versa.” (Jesus e Neves, 2004: 36) Também neste estudo se constata que a pessoa mais próxima é a mãe, confirmando a nossa análise
(vd. capítulo 4).
Quanto às expectativas dos/as professores/as já foi referido no início deste capítulo o
modo como estas podem influenciar os/as alunos/alunas. De acordo com Cardoso,
a propósito do “professor intercultural” ter de adquirir determinados “conhecimentos, atitudes e competências”, também o poder realizar em termos de “expectativas
positivas e adequadas a todos e cada um dos seus alunos, afastando o efeito de preconceitos e estereótipos. (in Araújo, 2008: 70) Para o Diretor da Escola os/as professores/professoras esperam que os/as alunos/alunas “façam o melhor e que consigam
ir mais além.”
As baixas expectativas dos/das professores/professoras podem ter, por vezes, um
efeito perverso nos/as alunos/as e fazer com que desistam e não acreditem de que
são capazes.
“Depois tive uma professora de Português (…) porque acho que ela não puxava
por mim, (…) e deixava-me sempre ficar para trás (…) Quando chumbei, (…) vi
que a falha era toda da professora e minha também. Talvez se esforçasse muito
mais, mas não acredito que ia conseguir, porque ela dizia que tinha muitas falhas
a português e que eu não percebia nada daquilo que ela me dizia. Isso fazia com
que eu desistisse [no 9º ano].” (Amélia, 25 anos)
A perceção que os/as descendentes têm dos/das professores/professoras é bastante
diversificada e poderá considerar-se que a capacidade da gestão cultural nas escolas
também depende da sua localização, e que varia da própria sensibilidade do/da professor/professora. Desta forma, os/as entrevistados/entrevistadas relatam diferentes
atitudes: de rigidez e formalidade, de discriminação, de ajuda e preocupação pelas
suas dificuldades específicas, de agressividade e de aprendizagem relativamente ao
seu próprio comportamento.
49. Este estudo foi realizado numa escola que se situa numa zona urbana da periferia “em que grande
parte da população adulta está deslocada das suas terras de origem” (Jesus e Neves, 2004: 35) e que
aderiu ao projeto Entreculturas.
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“Foi nesse ano que aprendi a controlar as minhas, ah… certas atitudes que tinha,
porque eu era muito refilona e, então eu chumbei com 4 negativas (..) porque via que
chumbei por atitudes que tinha tido nas aulas e comportamento, então pensei duas
vezes e disse que tinha de continuar, mesmo estando em baixo.” (Anita, 19 anos)
Se por um lado, havia professores que ajudavam: “os que me dava melhor eram
aqueles que me tentavam auxiliar nos problemas: problemas pessoais, problemas
escolares. Sempre que eles reparavam que eu tinha algo, tentavam… falavam comigo, tentavam abordar sobre o assunto. Tentavam tornar as coisas melhores.”
Por outro “(…) havia professores/as com outra imagem: (…) que têm aquela má
imagem da pessoa de cor, ou por lhes teres feito algo, que por vezes talvez sem
querer ou mesmo de propósito, tentam descarregar em toda essa faixa as pessoas de raça negra.” (Ricardo, 20 anos)
“Tinha uma professora lá no [Alto] Moinho que era de Inglês, foi uma professora
que me marcou, porque ela ensinava bem e dava dica boas: que fazem parte do
crescimento dos jovens e com o tempo fui vendo que ela tinha razão nas coisas
que falava. - Estudem, estudem para serem alguém na vida. É o que ela dizia
sempre, com esforço se vai muito longe, para a gente se esforçar [no 7º ano]. “
(Amélia, 25 anos)
“Professores que me marcaram mesmo, se calhar foi a professora da 4ª classe.
Era um dos melhores da turma, ela elogiava o meu trabalho.” (Cândido, 27 anos)
“Boa, nunca tive problemas. Sim, o professor do 4º ano incentivava [no 3º e 4º
ano]: vou-te mandar este problema aqui e vais resolver. Era muito exigente nos
trabalhos. Sim, ficava mais empenhado em fazer as coisas.” (António, 25 anos)
“Houve uma professora que marcou-me pelo lado negativo, em Cabo Verde, porque bateu-me. Houve também uma professora que me marcou pelo lado positivo
[em Portugal], ajudou-me imenso. Por exemplo o meu caderno diário era muito
desorganizado ela punha-me a ir para a escola mais cedo, para me ajudar, nessas coisas.” (Nuno, 21 anos)
6.3.2. Relação com os/as colegas nas turmas e comportamento
Atualmente na Escola EB 2, 3 do Alto Moinho a relação entre colegas descendentes
e não descendentes é encarada com normalidade:
“Acho que os miúdos actualmente dão-se bem, não temos grandes problemas,
pode haver um ou outro desentendimento, mas isso é normal. (…) Relações normais de convivência, de boa convivência.” (Diretor da Escola)
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A relação com as turmas e a interação com colegas do bairro são diversas. Mas notase que o tipo de turmas e dos/das colegas tem influência no desenvolvimento dos/
das jovens, na maneira de estar e no seu percurso escolar, quer positivamente quer
negativamente:
“Tenho uma colega minha disse-me há pouco assim: - ‘Eu acho que os cabo-verdianos nunca vão chegar ao nível dos portugueses, os portugueses nunca serão
os cabo-verdianos.’ Porque ela diz que não se pode juntar os dois mundos. Ela diz
que mesmo que uma portuguesa case com um cabo-verdiano, sempre vai haver
aquela coisa de uma cultura sobressair à outra.” (Nádia,19 anos)
A existência de colegas do bairro é encarada como algo benéfico, principalmente no
início do ano, por facilitar a convivência e permitir um certo conforto e uma sensação
de bem-estar, pois trata-se de colegas que já se conhecia antes.
“Fui sempre com pessoas que conhecia desde a primária, colegas tinha sempre
conhecidos logo, fui sempre me integrando nas turmas. Porque se eu chegasse
numa turma e não conhecesse ninguém, se tivesse lá alguém do bairro era mais
fácil, porque tinha com quem falar. No princípio do ano como não vamos sempre
logo metendo conversa com pessoas desconhecidas, é pouco a pouco, logo sendo
do bairro fica mais fácil de falar. Tenho sempre com quem conviver, sempre com
quem tirar algumas dúvidas. Tenho sempre com quem me deslocar para a escola
e voltar da escola.” (Anita, 19 anos)
A forma de estar de uma determinada turma pode determinar o rendimento dos seus
alunos/alunas. Neste relato o descendente afirma que o comportamento da turma
não está relacionado com a origem, visto que, havia mais portugueses e alguns de
origem cabo-verdiana e as zonas de residência oscilavam entre Catujal e Unhos.
“Eu quando fui para o 10º ano apanhei uma turma terrível, eram vários alunos, a
maioria da minha preparatória, depois ficámos todos numa turma de 10º, só que
aquela turma era horrível, tanto que, no final desse ano, só passaram 3 alunos. Felizmente eu era um deles, mais dois outros alunos, acabaram por ficar só dois porque um desistiu. (…) Porque eram todos alunos um bocadinho hiperactivos, vá lá.
Faziam muito barulho, era difícil estudar no meio daquele grupo.” (David, 24 anos).
No testemunho seguinte, observa-se que as amizades podem levar a outro tipo de
interesse, divergente com os estudos.
“No início foi tudo bom, até ao 5º ano, era boa aluna, não tinha razões de queixa.
A partir do momento que cheguei ao 6º e 7º, já as companhias eram outras e já
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era mais a preguiça, não tinha assim muita vontade de estudar. Estudava mesmo
só por obrigação.” (Amélia, 25 anos)
Por sua vez, a motivação do/da professor/professora é influenciada pela turma que
tem:
“O relacionamento a primeira impressão que eles causam no professor, isso é extremamente importante a ligação que os alunos têm com o professor, pode afectar no seu aproveitamento escolar, porque o professor à partida se vê que é um
aluno que mostra interesse é educado que tem... que respeita as regras da sala
de aula, à partida é um professor muito mais motivado, presta muito mais atenção
aos alunos. Se deparar com alunos que não têm esse tipo de comportamento
automaticamente o professor e também... o seu trabalho é condicionado isso está
interligado com o aproveitamento que os miúdos, os jovens irão ter.” (Técnica AB)
Existem amizades na escola que perduram pelo tempo, o que acaba também por
demonstrar uma boa relação com os/as colegas:
“Gostei muito das minhas turmas, principalmente a do 9º ano, são aquelas pessoas que até hoje somos amigos mesmo. A turma do curso.” (Vanessa, 24 anos)
Por fim, observa-se ainda que a própria atitude do jovem nem sempre favorece a
aprendizagem:
“Eu tinha bom comportamento, mas a única coisa que estragava mesmo é que era
muito brincalhão. Era bom também [o comportamento fora da escola].” (Nuno,
21 anos)
6.3.3. Desempenho escolar
O desempenho escolar está relacionado com diversos fatores que, por sua vez, podem estar interligados com questões económico-sociais:
“Não podemos dizer que o rendimento escolar é melhor ou pior, temos belíssimos alunos, como temos alunos maus, mas estão na média, não são alunos que
fujam muito à média. (…) o acompanhamento em casa, por vezes não é melhor,
mas isso são em todos. A falta de condições também motiva a que trabalhem
menos, mas isso é uma condicionante das condições de vida.” (Diretor da Escola)
O relato seguinte do Diretor da Escola ilustra a procura de tentar perceber os fatores
que influenciam um bom desempenho e as condicionantes que não o permitem,
como responsabilidades acrescidas em casa:
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“(…) mas têm de tomar contas dos irmãos, têm de ir tratar da lida da casa e
acabam por não ter um acompanhamento e tempo para eles próprios. Se calhar
se tivessem mais condições, se tivessem só um bocadinho menos de responsabilidade e tivessem mais tempo para eles estudarem se calhar seriam melhores
alunos. (…) quando vão para estudar, à noite já não conseguem. (…) Acontece
também com alunos de outras zonas (…) tem a ver com a própria sociedade (…) é
mesmo o aspecto social, falta de rendimento, e se algumas famílias conseguirem
dar mais algum suporte ou exigir mais… Por vezes, também vemos os pais ficam
muito limitados, as pessoas têm pouca escolaridade também acabam por não,
acabam por influenciar de uma forma menos positiva (…)” (Diretor da Escola).
Esta situação parece ser um ponto de viragem no percurso escolar, pois a baixa expectativa da professora teve um efeito motivador de mostrar que era capaz de fazer
melhor.
“No meu 9º ano lembro-me que a minha professora tinha dito à minha mãe, que
eu não… que eu deveria desistir da escola, um curso: como tive 6 negativas no 1º
período, devia desistir da escola e entrar para um curso. Porque ela achava que
eu não tinha capacidade para terminar o 9º ano, ir para o 10º ano normal, porque
eu tinha dificuldades.” (Nádia, 19 anos)
Por outro lado, a motivação para estudar nem sempre é fácil de manter e cada pessoa tem a sua forma de lidar com isso.
“Com altos e baixos: existe momentos em que sinto aquela vontade de estudar,
mas também algumas vezes em que fico desmotivado. Por exemplo agora a minha motivação não está muito alta, já teve mais, mas sinto que eu preciso estudar,
para algum dia ser alguém na vida.” (Ricardo, 20 anos)
O percurso escolar é sempre diferente de pessoa para pessoa. Pode haver semelhanças em alguns pontos, mas as condições para o sucesso escolar, ou até mesmo a
motivação, podem ser melhorados com o ambiente na turma:
“Por acaso no preparatório tive a sorte de ficar numa turma que eram chamados
‘crânios’ isso daqueles 5 anos isso influenciou: havia sempre aquela competição,
os outros alunos têm boas notas, também não queres ficar para trás. Acho que
me influenciou e positivamente. (…) Nunca fui uma pessoa de arranjar problemas,
por isso também nunca andei metido em confusões, lutas, nada disso.” (David, 24
anos)
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As dificuldades sentidas e a falta de ajuda para a sua resolução também podem impedir a prossecução dos estudos. O não conseguir vencer um obstáculo, como a aprovação numa disciplina ou numa outra situação, pode desmotivar o/a aluno/aluna e
levá-lo a pensar que já não tem capacidade para superar o embaraço que sente.
“No primeiro ano foi muito fácil, tinha média de quinze. Agora o segundo ano, comecei a ver andar tudo para trás: era quatros e seis e oitos a partir do 12º ou 11º.
Sei que fiz um ano de Alemão, o segundo já não fiz.” (Amélia, 25 anos)
A reprovação pode ter um efeito negativo no/na aluno/aluna, mas é possível retirar
lições positivas para o futuro:
“Já reprovei 3 vezes e 2 vezes foi no mesmo ano e senti que isso foi mesmo burrice da minha parte. O que eu acho é que não se deve desistir dos objectivos, se
tens um objectivo na cabeça.” (Ricardo, 20 anos)
Contudo, a mudança de escola pode permitir analisar novos ambientes e percecionar as coisas de outra forma, permitir um novo começo, uma nova página, nem que
seja para reescrever a imagem de determinado grupo e mesmo permitir entrar em
maior contacto com o país de acolhimento e criar novos laços:
“Alguma, porque naquela escola onde eu fui, não passava duns 20, 10 de raça
negra, o resto era só brancos, raça ariana. Porque a maior parte não estavam
acostumados a conviver, na escola. Só se fosse na rua ou no bar, mas mesmo
dentro da escola não estavam habituados a conviver talvez… connosco. Para mim
foi indiferente, depende das atitudes, nunca me afectou. Porque era menos convivência com pessoas da nossa etnia. Por um lado, já não falávamos tanto crioulo,
podia ser um benefício por estar a praticar mais a língua portuguesa. Por outro
lado, afastávamos mais da nossa cultura. Já não ficávamos a falar disto e daquilo,
falávamos mais em relação a Portugal.” (Ricardo, 20 anos)
A mudança de escola, tal como a mudança de área disciplinar, pode causar ansiedade e incertezas quando chega a fase de escolher, principalmente se o/a jovem ainda
não se sente preparado/preparada para a decisão:
“Correu tudo bem até ao 9º, depois daí não sabia muito bem qual o agrupamento
que deveria escolher, acabei por escolher um por influência do meu irmão mais
velho, não correu bem. Voltei atrás e recomecei no agrupamento que realmente
identificava mais comigo. Depois desisti no 11º e tirei um curso e acho que foi o
mais acertado.” (Vanessa, 24 anos)
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Em síntese, no nosso estudo, pode-se verificar pelos relatos dos/as jovens e do Diretor da Escola que existem diversos fatores que influenciam o desempenho escolar de
um/uma aluno/aluna, tais como: as tarefas domésticas e responsabilidades familiares; a relação com os/as professores/professoras; a motivação; a turma em que o/a
aluno/aluna está inserido/inserida; as reprovações e ajuda (que recebe ou não) para
contornar o problema; a autoestima; a mudança de escola.
6.4. Perceção da escola

A escola é um espaço que permite o desenvolvimento de capacidades, mas também
é um espaço que pode ditar o sucesso e o insucesso futuro. A perceção que os/as
descendentes mantêm dessa altura irá permitir analisar as condições específicas
por que passaram e se este foi considerado um espaço propício para o seu desenvolvimento.
6.4.1. Experiência e percurso escolar
A experiência escolar ao longo dos vários anos vai coincidindo com o crescimento
das crianças e com a transição para a adolescência. Com o crescimento vem uma
maior responsabilidade e uma maior consciência dos/as jovens para as consequências dos seus atos e do impacto no seu futuro:
“O meu percurso escolar foi de altos e baixos. O 1º ciclo foi difícil (relação da professora com a minha mãe), depois do meu 5º ao 9º ano foi difícil porque quando
eu quando fui para o 5º ano faltava imenso, no 1º período tinha 6 negativas, depois
tinha 3, depois não tinha nenhuma. Era sempre assim: 6, 3, nenhuma. 1º período
era sempre brincadeira, 2º era a trabalhar, 3º era a recuperar aqueles dois períodos de brincadeira.” (Nádia, 19 anos)
“O meu percurso escolar teve muitos altos e baixos. Dependendo porque havia
situações em que… ano escolar podia estar ótima, mas também conforme o meu
comportamento ia mesmo por altos e baixos, porque quanto mais velha ficava,
podia dizer que o meu percurso escolar subia, logo melhorava o comportamento e certas atitudes com os professores e colegas. Eu antes não me controlava
qualquer coisa respondia logo, por assim dizendo refilava. Hoje em dia, tenho
mais cuidado com as coisas que falo, tento me controlar. Evito maus relacionamentos e conflitos. Porque com a ajuda da minha mãe, irmãs, pai também eu
via que havia certas atitudes que eu tinha, não eram boas para a sociedade e
que não me iam ajudar no futuro, portanto tinha de engolir muitos sapos (como
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a minha mãe diz) e controlar certas coisas que fazia, dizia ou mostrava.” (Anita,
19 anos)
A tomada de consciência de certos princípios por que se rege a vida leva, muitas vezes, ao confronto de princípios que não coincidem com o de outros amigos e vizinhos
no bairro:
“Sim porque muitos abandonaram a escola cedo, alguns só com o 5º ano, 6º ano.
Depois na escola há um certo patamar que te fazem ver isso, que te fazem ver
mesmo, ver o que é mesmo importante, valores da vida.” (…) Qualquer trajecto
tem a ver com a escola, mas o que tenho a dizer agora da escola é porque procedi
mal, em anos anteriores que me fez mudar de ideia. Foi através de eu proceder
mal é que acho a escola importante e, também, por ver muitos amigos, supostamente na rua da amargura, porque muitos já desistiram da escola e depois sentem-se tristes por não terem continuado o caminho e depois de uma certa altura
já não dá para estudar, por mais que tentes, não consegues, porque o corpo já
não dá, nem a mente.” (Ricardo, 20 anos)
O acompanhamento e orientação na fase da escolha da área é de extrema importância na transição do 9º para o 10º. Para além do desnível em termos de exigência,
a escolha de um agrupamento errado pode gerar muita frustração e perda de anos
em cursos que não são os mais indicados para cada aluno/a. Apesar de existir geralmente uma psicóloga na escola, nem todos/as os/as alunos/as têm acesso a esse
acompanhamento.
“Irregular. Nunca tive muita certeza do que haveria de fazer. E do que supostamente me daria um futuro mais estável. Mediar o compromisso entre o que eu
gosto e o que mercado queria, acabei por me perder aí (…) Acabei por não fazer
aquilo que queria e a estudar algo que eu não gostava.” (Vanessa, 24 anos)
Outra questão está relacionada com a equivalência da escolaridade, neste caso de
Cabo Verde para Portugal. A retenção ou mesmo o atraso que por vezes se verifica
pode desmotivar bastante o/a jovem, para além de encontrar uma cultura diferente e
ficar numa turma em que os/as colegas são de menor idade:
“Sentia muitas dificuldades, tive que fazer o 2º até ao 4º ano outra vez, isso é
que me estragou a vida toda. Acho que só me atrapalhou. Podia ter ficado no 4º,
chumbar um ano e depois… [A decisão foi do professor]. Passei para o 6º e a
partir daí foi uma desgraça… Chumbei 2 anos seguidos e já não fui mais. [O que
o fez chumbar] cada um faz o quer da vida [foi influenciado por colegas] fora
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e dentro da turma. [A motivação para escola] estava baixa. Tinha professores
bons. Não queria saber da escola, queria trabalhar…” (Nuno, 21 anos)
“Baixos na altura em que chumbei 6º ano, passei, mas aí tive dificuldade no 7º
e no 8º. [Quando chegou de Cabo Verde o primeiro ano que frequentou em
Portugal foi o 6º ano, mas em Cabo Verde já tinha feito o 6º ano]. Eram mais
disciplinas do que estava habituada [em Cabo Verde], é como se fosse a primária
[o 6º ano – por ter menos disciplinas, sentiu muita diferença].” (Armanda, 22
anos)
Nestas situações pode colocar-se a hipótese de ensino alternativo ou ensino paralelo. Como referem Machado e Silva, “os programas de formação de segunda oportunidade e as instituições que os executam podem ser importantes para atenuar
algumas desvantagens.” (2009: 47) A falta de exigência e de rigor acaba por promover
o facilitismo. Embora este ensino seja importante, pois ensina uma profissão que se
pode seguir após o curso, coloca-se a existência de oferta nessa área profissional.
“No 7º ano parei de estudar aí, fui até a meio [saiu a meio do ano, começou a
trabalhar], depois fiquei desempregado durante quase 1 ano e fui tirar um curso. (…) Curso pintor automóvel, de equivalência ao 9º ano [curso de 2 anos] (…)
Interessei-me pela pintura … estudei mesmo empenhado só no exame final. (…)
Os testes eram mesmo fáceis, com matéria do 5º ano, 4º ano, mas então o que é
isto! Comecei a dar matéria do 7º ano, já no segundo e mesmo assim era pouca.”
(António, 25 anos)
Assim podemos observar vários percursos escolares nos/as descendentes entrevistados, desde comportamentos que foram encontrando desafios e moldando pela
positiva; influência de colegas; valorização de princípios de conduta; a mudança de
ensino cabo-verdiano para o ensino português e os desafios inerentes até ao ensino
alternativo.
As habilitações escolares dos pais/mães tendem a ser usadas como referência na
“construção das perceções pessoais de competência, nas atribuições causais e no
próprio rendimento escolar dos alunos” (in Mascarenhas et al, 2005, 87).
Diversos autores (Barca, Peralbo & Muñoz, 2003; Docampo, 2002; Seligman, 1990;
Sousa, 2004) defendem que o impacto das justificações para o nosso desempenho
no “estado de ânimo, auto-estima e persistência nas tarefas, podemos aceitar que
algumas atribuições favorecem a motivação, o esforço e o orgulho pessoal, enquanto
outras inibem o rendimento e promovem atitudes defensivas em termos escolares.”
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(in Mascarenhas et al, 2005, 87) Desta forma, é importante que as respostas que recebam por parte dos/as professores/as promovam a reabilitação do seu real desempenho. Os/as alunos/alunas com menor rendimento académico tendem a atribuir os
seus “eventuais sucessos a variáveis que lhes são externas e os seus insucessos a
variáveis internas” (in Mascarenhas et al, 2005, 88), sobretudo à falta de capacidade.
6.4.2. Discriminação percecionada na escola
O insucesso escolar e o consequente abandono escolar ocorrem, muitas vezes, num
contexto em que a escola funciona como um veículo de discriminação e estigmatização para estes jovens, ao acentuar as diferenças existentes “a nível da percepção de
insegurança na escola, discriminação por ser negro e pertencer ao bairro, por parte
de professores e colegas, e apresentando a escola e a comunidade poucos recursos
e alternativas ao insucesso escolar, demasiadas barreiras, económicas, culturais e
pessoais.” (Gaspar et al, 2006: 504).
A discriminação tem vindo a assumir formas subtis e é cada vez mais difícil provar o
que se sente, quando se é discriminado com base cultural ou étnica. É a presença da
“norma anti-racista que impede a expressão do racismo mais flagrante, somada à
presença de valores que enaltecem a igualdade de direitos entre as pessoas” (França, 2004: 708).
“Acho que existia sempre aquela coisa por causa do tom da pele. Muitos diziam
que, supostamente não, não discriminavam, mas lá no fundo, tinham sempre
aquele sentimento: ah porque este é de cor. Do género, pode ser logo o racismo
e também maneira de mostrar claramente, mas os meus pais sentiam. Porque
sente-se através de um olhar, da forma de falar e sente-se através de um gesto.”
(Ricardo, 20 anos)
É interessante observar que um/uma aluno/aluna ao sentir-se discriminado/discriminada na escola tanto pode reagir com desmotivação como esse facto constituir
uma motivação adicional para estudar a disciplina do/da professor/professora em
causa:
“E depois quando eu sentia que um professor tinha aquele sentimento de racismo, eu tentava ignorar e estudava mesmo para não lhe dar hipótese e tentar
meter um ponto final.” (Ricardo, 20 anos)
“Lembro-me quando era pequena, na creche, que me chamavam preta vai para
a tua terra.” (Vanessa, 24 anos)
Sandra Barros Delgado

115

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

Mas também constatámos no nosso estudo que há descendentes que afirmam nunca se terem sentido discriminados na escola ou em outras situações:
“(…) com o percurso escolar que no meu caso, apesar de ser negro e na minha
turma houve sempre poucas pessoas eu nunca me senti discriminado, nunca
houve assim aquelas bocas que se ouvem, pelo menos no meu núcleo de amigos,
nunca senti isso, sempre me senti como igual.” (David, 24 anos)
Portanto, existem diferentes perceções sobre a discriminação, mas a maioria
sente que existia e continua a existir discriminação, embora alguns se sintam
protegidos no círculo de amizades.
6.4.3. Fatores determinantes nos percursos pessoais
Há momentos da vida pessoal em que se perspetivam diferentes opções e a decisão
por um ou outro caminho pode influenciar significativamente o restante percurso.
Nesse momento específico pode não se estar consciente dessa importância da decisão, mas, mais tarde, é possível olhar para trás e ver as repercussões da escolha
individual:
“Houve anos bons e anos maus. Os que marcaram foram os negativos no final do
ano letivo. Foram as reprovações, acho que marcaram, porque via alguns colegas
a progredirem e eu a manter-me na mesma. Pessoas que já tínhamos um bom
convívio subiram e eu fiquei. As reprovações foram no 7º e 8º.” (Ricardo, 20 anos)
O relato seguinte oferece um exemplo da influência, neste caso positiva, que uma
turma pode ter no percurso de um aluno que quando chegou ao 9º ano já sabia a
área que queria escolher:
“O ambiente escolar onde estive foi sempre pessoas mais ou menos “driven”
orientada, os meus colegas com 7º, 8º ano já sabiam: quero fazer isto. (…) mas
tipo já tinha mais ou menos definida a área que eu queria, fez-me mais cedo definir: quero fazer isto da minha vida, quero seguir algo assim nesta área. Eu não
sabia bem concretamente, (…) eu sabia que queria algo na área das artes, ainda
tou a descobrir, ainda há muita coisa. Mas foi mais ou menos esses amigos que
conheci que levou-me a fazer assim essas opções, essa escolha, nessa altura. (…)
Saber o que queria, força de vontade e não desistir. Eu tive um tempo que depois
do Secundário estive 2 anos a trabalhar, mas ainda assim tentei, tentei entrar no
curso que queria e ainda, passei numa faculdade e ainda troquei para esta onde
estou agora. É preciso muita força de vontade.” (David, 24 anos)
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Os próximos relatos apontam outros motivos que são apresentados como determinantes para a atual posição dos/as descendentes. Ou são apresentados de forma positiva, pois o/a jovem descendente sente-se satisfeito (aparentemente) com
o seu percurso, ou de forma negativa, se achava que deveria ter ido mais longe
nos estudos:
“Parei no 12º ano, desisti por desleixo, perdi a vontade, queria só aventuras,
ia pra escola, às tantas não queria estar na escola, saia ia divertir, oh, acabei
por deixar, deixar. Fiquei com Alemão por acabar, e depois quis mudar para a
noite, acabei por ir. Fui uns meses, acabei por desistir não fui mais.” (Amélia,
25 anos)
“Ter que me empenhar, senão não tinha feito curso. Fazer esforço, ter força de
vontade.” (António, 25 anos)
“A necessidade de dinheiro, a falta de motivação para terminar os estudos.” (Vanessa, 24 anos)
O apoio da família é sempre importante para não desistir, tanto na fase precoce da
escola, como numa fase intermédia:
“Mas aqui tive mais força, tive mais apoio que me apoiaram nos estudos, sempre tive alguém para me apoiar, isso ajudou muito, foram: familiares, amigos, os
professores, porque os professores também ajudam, dão força. (…) Amizades que
fui fazendo ao longo dos anos, a experiência… o que fui aprendendo ao longo dos
anos, ajudou-me a crescer também.” (Armanda, 22 anos)
Um fator determinante dos percursos dos/das descendentes pode advir do contacto
com pessoas que se assumem como “role model”, pois oferecem modelos de conduta positivos.
O modelo positivo é muito importante, pois permite aos/às jovens ter aspirações e
querer prosseguir com os estudos, se conseguirem visualizar as vantagens. A identificação com certas pessoas, e conhecerem as contrariedades e a luta por que passaram, ajuda a lidar com as arbitrariedades do seu próprio percurso.
“Porque vendo como a economia está hoje em dia e o mercado de trabalho e
as horas que se… eu acabava o 12º com o curso de animadora profissional eu
ver que há quem vá para a faculdade se forem a uma entrevista de trabalho vão
preferir a mim, porque vão ter de pagar ligeiramente menos do quem foi para a
faculdade. Aliás…Apesar de ter capacidades como todos dizem, não me vejo a
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estudar, não gosto de estudar. Estudo porque realmente é para o meu futuro, faz
bem, os meus pais insistem.” (Anita, 19 anos)
“Mas a nível de, de ponto de partida para fazer essa opção foi através de amigos.
Vi o que eles estavam a optar, já tinham outro background, já tinham familiares
que tinham feito faculdade, e já estavam a pensar nisso desde o momento em que
tinham entrado para o Secundário. Eu talvez a partir do 11º ano é que comecei
a pensar nisso. Da escola principalmente. Eram portugueses, cabo-verdianas,
guineenses, de várias origens.” (David, 24 anos)
Por vezes a dinâmica de um/uma professor/professora pode influenciar positivamente um/uma aluno/aluna. Neste caso em concreto fez com que se aproximasse
do professor e o visse como um modelo a seguir:
“(…) no 9º ano, mas um professor que já era designer, era professor, não tanto pelos exercícios, mas foi mais pela pessoa em si. A experiência que ele transmitia,
era uma pessoa jovem (…) tinha ideias que transmitia (…) Ele na altura já realizava
projectos fora da escola, ele fazia vídeos, tinha projectos (…) coisas que na altura
desconhecia.” (David, 24 anos)
“Sim, tenho uma professora do 10º (…) ajudou-me muito a… durante os anos que
eu tive ela como minha professora do 10º, 11º ao 12º ano, e ajudou-me muito (…)
[Fazia mais do que ser apenas professora].” (Armanda, 22 anos)
Em suma, sobressaem vários fatores como as amizades, “a mudança cultural, a
quebra de laços culturais e familiares, a mudança brusca de ambiente, as barreiras linguísticas e a discriminação são fatores de pressão e de risco entre os jovens”
(Neto, 2003 in Gaspar et al 2006: 496). Qualquer um destes fatores pode potenciar
desvios no percurso escolar.
É defendido que “quando os valores da escola coincidem com os valores da família,
ou seja, quando não existem ruturas culturais, a aprendizagem faz-se com mais facilidade.” (Fernandes, 2005: 92)
Em síntese, pode sublinhar-se que:
“O fundamental não é dar a conhecer sistemas ou culturas, mas o reconhecimento da multiplicidade e da diversidade cultural, para não correr riscos de
categorizar culturalmente as crianças, de racializar a cultura e discriminar
com base em racismos de natureza cultural.” (Ferreira, 2008:148)
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7. PERCURSOS NO MERCADO LABORAL
Tradicionalmente os/as imigrantes deslocavam-se através de sistemas de trabalhadores convidados e esperava-se que o/a imigrante não se fixasse na sociedade de
acolhimento. Por isso, eram-lhe negados o acesso à “participação política e a cultura
nacional” (Castles, 2005: 83) e, dessa forma, estava justificada a política de imigração
então vigente. Por conseguinte, para evitar a sujeição ao mercado laboral do país
recetor os/as imigrantes recorreram e recorrem muitas vezes às “suas redes de relações sociais” (Portes, 1999: 136). Assim, estas redes sociais funcionam como suporte
e apoio a partir de contactos já existentes na sociedade de acolhimento,
Apesar de presentemente existir diversidade na imigração “estas pessoas ocupam
uma posição marginal no mercado de trabalho, concentrando-se em trabalhos pesados mal pagos e muito precários. Muitos destes trabalhadores tendem a entrar (…)
numa complexa rede de subcontratação, para suplementarem os seus magros rendimentos mensais” (Horta, 2008: 16). A precariedade faz com que as pessoas se sujeitem a este tipo de condições e facilmente se vejam em situações de exclusão social.
Segundo um documento divulgado pelo Governo Britânico “oito, em cada dez pessoas, escapa à pobreza arranjando emprego. Desta forma, o emprego é considerado
como “factor central de inserção social” (Rodrigues, 2000: 179).
Segundo Pereira existem vários indicadores que possibilitam identificar a precariedade do trabalho no caso dos/das imigrantes, nomeadamente: 1) o empregador; 2) o tipo
de vínculo laboral; 3) número de horas de trabalho diárias e o horário de trabalho; 4)
as condições salariais; 5) o pagamento de contribuições à segurança social; 6) permanência/rotatividade no trabalho; 7) progressão no local de trabalho; 8) vulnerabilidade a
situações de desemprego; 9) discriminação no acesso e no local de trabalho; 10) condições de higiene e segurança no trabalho (risco de acidentes de trabalho); 11) satisfação dos requisitos da permanência legal do trabalhador no país recetor (2008: 53-54).
Por outro lado, a discriminação racial e as imagens na sociedade de acolhimento
face aos grupos minoritários são geralmente associadas pelos média aos problemas de criminalidade, “o desemprego, a economia paralela, o sentimento de insegurança, novos custos sociais.” (in Cádima, 2003: 22) A imagem e a discriminação
associada segue em direção ao mercado laboral. Segundo Vala e colegas. (1999) ao
entendimento de “ameaça à segurança está associada o racismo tradicional” (in Cádima, 2003: 22). Portanto, de uma maneira geral, os/as estrangeiros/estrangeiras
são encarados como uma ameaça à segurança dos nativos, quer em termos sociais
quer em termos económicos.
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Para além da situação do mercado de trabalho, a situação da documentação também é preocupante:
“Outro dos problemas que afecta parte desta população prende-se com a
irregularidade legal em que se encontram alguns dos filhos das primeiras
e segundas gerações. Situações que se arrastaram ao longo de anos, fruto
também de uma mudança na legislação e de uma não informação a estas
populações” (Diagnóstico Social do Concelho de Loures: 63).
A documentação do/da imigrante “tende a apresentar validades reduzidas por comparação à dos cidadãos nacionais”. Esta imposição burocrática por necessidade de uma
renovação constante dos documentos “deixa os imigrantes mais expostos ao incumprimento de deveres relacionados com a documentação, e consequentemente ao pagamento de elevadas coimas” (Rosário, 2008: 92). Na verdade, quando se exercem trabalhos precários não existe facilidade em faltar para tratar dos documentos ou mesmo
de outros assuntos. Mas também a falta de trabalho e/ou contrato de trabalho num
dado momento pode contribuir para não ser renovada a autorização de residência,
remetendo o/a imigrante para a clandestinidade, caso não tenha outros meios. Uma
das formas de facilitar o processo passaria pelo alargamento do prazo de validade dos
documentos de identificação. Esta acaba por ser a situação à qual os/as descendentes
de migrantes estão também sujeitos quando ainda não detêm a nacionalidade.
No bairro do Talude a distribuição das profissões, conforme se apresenta no gráfico
3, é a seguinte:
Gráfico 3 - Distribuição das Profissões no Bairro do Talude50

Portanto, a construção civil e o serviço doméstico constituem as profissões predominantes dos residentes no bairro.

50. Fonte: AMRT – Inquérito à população (dados de 2007)
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7.1. Contacto inicial com o mercado laboral

No caso dos/das cabo-verdianos/cabo-verdianas em Portugal, a inserção profissional tem tido poucas mudanças, estando um pouco condicionado “por fatores como
os reduzidos níveis de escolaridade dos jovens e os estereótipos que condicionam o
comportamento dos empregadores” (Horta, 2008: 8).
Segundo Machado “o efeito de origem de classe” tem uma forte importância no contacto com o mundo em comparação com as diferenças de género que são ténues.
Os jovens de classes populares “são muito mais os que trabalham (48% contra 23%),
enquanto os jovens oriundos de classes mais favorecidas são mais frequentemente
estudantes (68% contra 42%). Entre os jovens de origem popular as situações de
desemprego são também mais frequentes (9% contra 5%).” (2008: 126)
Por vezes, a transição da vida escolar para a vida laboral faz-se devido à falta de
motivação na escola, o desencanto e as amizades que compartilham o mesmo sentimento e que servem de consolo, contribuindo para o afastamento por parte do/da
jovem face à escola. A necessidade de ter as condições próprias financeiras para
fazer o que se pretende e/ou, muitas vezes, a soma dos aspetos atrás mencionados
acabam por contribuir para o desvio precoce do percurso escolar.
7.1.1. Razões que motivaram a procura de trabalho
Para Fleming & Murphy (2001) “os jovens que não ficam na escola não experimentam a sua saída como algo de negativo, antes a sentem como qualquer coisa de positivo.” (in ME/MTS, 2004: 40-41) Por outro lado, também existem jovens que optam
por trabalhar e estudar:
“(…) não aplicava-me aos estudos, o aproveitamento era fraco. Houve um ano
que… sem aproveitamento depois houve, senti uma altura em que eles [refere-se
ao pai e à mãe] estavam a fazer tudo e eu estava a lhes desiludir, estavam a fazer
tudo por mim e tava simplesmente a rejeitar. Não aproveitava… não aproveitava a
oportunidade que eles me deram. Mas chegou uma altura em que eu disse: não
isso também não pode ser sempre assim, tenho que abrir os olhos e agora estou
a trabalhar e a estudar. “ (Ricardo, 20 anos)
Uma outra situação é a escolha de trabalhar nas férias:
“Era casa, escola, trabalho, porque a partir dos 15 anos comecei a trabalhar. (…)
Tinha muitos tempos livres da escola, comecei a ir na brincadeira com a minha
mãe, a lhe acompanhar até que ela achou que eu já conseguia safar-me sozinha.
Sandra Barros Delgado
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Ela pediu à patroa dela se eu podia fazer umas horas, como era uma vez por
semana, comecei a ir, safei-me bem. Depois nas férias comecei a fazer firmas,
férias das firmas.” (Amélia, 25 anos).
Por vezes, existe pressão por parte da família, quando a situação económica não é
boa e o/a jovem já é maior de idade, de começar a trabalhar para contribuir no orçamento familiar. Para além disso, quando se tem mais de dois filhos a estudar tornase complicado para a família suportar tantos custos, quando as condições económicas já estão fragilizadas. No caso das entrevistas efetuadas, não é possível verificar
esta situação visto que a decisão de trabalhar foi sempre dos/das jovens:
Acho que foi com 17 porque… a minha irmã também estava a trabalhar, a minha
mãe disse que se quisermos alguma coisa também temos de aprender desde de
pequena ou desde de jovens que temos de trabalhar para ter aquilo que queremos. Então a minha prima que trabalhava como empregada de limpeza arranjou-me trabalho eu fui 3 semanas recebi o meu dinheiro... depois, tendo em conta
isso, não trabalhei mais. (Anita, 19 anos)
“Já tinha 18 anos. Saí da escola, quis sair da escola não sei porque, começar a
trabalhar, começar a ganhar dinheiro.” (António, 25 anos)
“Porque precisava. De mim e também dos meus pais, porque eu não estava a
fazer nada.” (Nuno, 21 anos)
A situação de começar a ganhar dinheiro, é uma das razões que motivam a saída da
escola. Isto também pode acontecer porque não recebiam uma mesada dos pais/
mães e, hoje em dia, os jovens são confrontados com muita oferta e querem ter
capacidade de compra e fazer o que outros/as jovens conseguem. É claro que neste
contexto a capacidade económica do agregado tem peso.
“Comecei a ver o dinheiro, apanhei ilusão. Quando uma pessoa está a ter a sua
independência sozinha, a conseguir comprar as suas roupas sozinha, está a conseguir fazer isso sozinha, apanhei ilusão e não quis saber mais da escola. Depois
tirei a carta, só queria passear e curtir, prontos.” (Amélia, 25 anos)
“Com 23 anos. Não queria mais estudar, aliás não sentia necessidade de continuar a estudar mais, precisava de algum dinheiro, as duas coisas.” (Vanessa, 24
anos)
“Comecei a trabalhar com 17 [anos] nas férias da escola, como empregada de
limpeza. Ter as minhas coisas, comprar as minhas roupas, sentir um bocadinho
de independência. Minha só.” (Armanda, 22 anos)
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7.1.2. Posição da família
A posição da família varia um pouco, mas de uma maneira geral preferiam que os/
as jovens apenas estudassem. Quando isso não é possível porque o/a jovem já não
quer estudar – sentindo-se por vezes nestes casos que a família não tem muitas
ferramentas para dissuadir os seus/suas descendentes – a família concorda e apoia
a decisão de procurar trabalho, pois é necessário terem uma ocupação.
Uma outra situação verifica-se principalmente quando os filhos já são maiores, em
que existe um incentivo maior para procurar trabalho, caso a situação económica da
família não seja favorável e, sobretudo, quando existem outros elementos da família
ainda a estudar. A situação agrava-se quando os resultados escolares não se mostram favoráveis. Nesse caso, nem todas as famílias são compreensivas e/ou fazem
pressão suficiente para que os filhos/as continuem a estudar, visto que não acreditam que seja um caminho viável. Mas o início da procura de trabalho nem sempre
dita o fim do percurso escolar. No caso dos/das jovens descendentes entrevistados/
as existem casos de trabalhadores estudantes, situação que requer maior motivação
por parte do/da jovem e apoio da família.
Por um lado, é importante para a família que os/as seus/suas filhos/filhas percebam
o quanto custa a vida e essa valorização vem com o trabalho. Por outro lado, os/as
filhos/filhas sentem-se constrangidos/constrangidas a sobrecarregar os/as progenitores/as com as suas necessidades (quando já são maiores de idade) e sentem a
obrigação de contribuir. Esta necessidade de ajudar deriva do conhecimento que têm
do esforço realizado pelos pais/mães e não querer constituir outra fonte de despesa.
Geralmente, os pais e as mães têm noção do perigo de se começar a trabalhar cedo e
perder o interesse pela escola por ganharem capacidade de comprar o que desejam.
“O meu pai não achou grande ideia. (…), como ele está no estrangeiro ele não
sabia que eu tava a trabalhar. Só lhe disse à pouco tempo, ele disse-me: “agora
enquanto eu puder eu pago-te os estudos.” Ele disse para não preocupar com
isso. Ele disse-me para concentrar-me só nos estudos, que o resto ele trata disso. Mas, eu também pensei, não vou tar sempre ficar em cima deles, qualquer dia
pode acontecer qualquer coisa eu (…) não tou a par da realidade pode ser tarde.
Mais vale iniciar cedo, porque depois qualquer coisa, a caminhada pode ser mais
curta. Aprender algo…” (Ricardo, 20 anos)
“Na altura já tinha 18 anos, viram como algo natural. Já tinha idade (…) até trabalhar achavam que era melhor para mim, tinha mais noção do que é que custa a
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ganhar e dar mais valor às coisas também. (…) Dar valor ao dinheiro, ao trabalho.”
(David, 24 anos)
No início a minha mãe não queria que eu deixasse a escola, (…) nem queria me
arranjar trabalho nem nada, ela já sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria
por desistir ou já não pensar muito. (…) é difícil conciliar as duas coisas. Só nas
férias é que ela me autorizava a trabalhar. (Amélia, 25 anos)
“Não gostaram pelo facto de ter deixado de estudar, mas já que não queria estudar (…)” (Vanessa, 24 anos).
“Não queriam que eu trabalhasse, que eu ficasse em casa, eu preferia trabalhar
nas férias. Porque era muito nova ainda para começar a trabalhar. Primeiro os
estudos e depois o trabalho.” (Armanda, 22 anos)
7.2. Relação com os/as colegas e chefias

A relação com as chefias varia um pouco com a área em que se encontram a trabalhar e a mesma pode ser restringida para não colocar em causa a boa relação com
os/as colegas:
“Já é algo mais complexo, porque se for atribuída muita conversa, muitos podem
pensar que pode ser entre aspas graxa, pensar que é um meio de tentar manter-me na empresa, por isso, à que sempre tentar evitar o menos de conversa.”
(Ricardo, 20 anos)
“(…) quem mandava sobre todos nós era um supervisor de duas lojas que era
como se fosse o nosso chefe. Assim dentro da loja havia a supervisora, mas não
era assim uma pressão tão grande, era mais suave, por assim dizer. No segundo
trabalho já lidava com o chefe máximo, aí já a responsabilidade era acrescida não
podia haver assim muitas falhas, a formalidade era maior. [No terceiro trabalho]
a formalidade também acaba por ser alta, porque havia várias chefias. O meu
supervisor, havia o gerente de loja, alguns dias ainda aparecia o gerente de todas
as lojas, ainda havia mais formalização.” (David, 24 anos)
Manter uma boa relação com os/as colegas revela-se importante, pelo apoio, pela
identificação e também para perceber como reagem perante determinadas situações:
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“Porque se não tipo os colegas ficam sempre a dizer qualquer coisa, ficam sempre a olhar de lado. (…) Porque pensam sempre que querem subir pelos meios
mais fáceis, (…) até fui nomeado funcionário do mês… até causou alguns distúrbios, (…) porque tou lá só apenas 4 meses e já fui, tem outros que ficam admirados. (…) Depois ficam sempre naquela: - Ah porque que ele foi e eu porque que
não fui, já estou cá há mais tempo.” (Ricardo, 20 anos)
“E ajudamo-nos umas às outras, quando precisar, essas coisas. É como uma segunda família. As colegas são cabo-verdianas, são-tomenses, portuguesas. Boa,
ajudam se faltar alguém, damos melhor com as patrícias, do que portuguesas
em si, porque algumas têm mania.” (Amélia, 25 anos)
“Eu acho boa, nível relação quase familiar, sente-se identificação, percurso
igual.” (Vanessa, 24 anos)
7.3. Experiências no mercado laboral

Segundo Machado e Azevedo ainda prevalece “a imagem social fortemente enraizada de que os imigrantes africanos se dedicam exclusivamente à construção civil, se
forem homens, e ao trabalho doméstico e de limpezas, se forem mulheres.” (2008:
27)
No mercado laboral, as experiências que os/as jovens descendentes foram desenvolvendo teve sobretudo a ver com os contactos que se conseguiam fazer através
de familiares, amigos/amigas, colegas, conhecidos/conhecidas, enfim, pela rede de
contactos que foram mantendo. Portanto, no início da relação com o mundo do trabalho existe alguma tendência a ter o mesmo trabalho que os pais/mães, por ser
mais fácil entrar nessas áreas. No entanto, apesar destes contactos nota-se uma
grande variedade de profissões exercidas (ver gráfico 4), que variam entre a duração
de um mês a um ano. Verifica-se que as áreas onde ocorreu maior experimentação
foram a de vendas e a construção civil (três jovens em cada um), seguindo-se a restauração, o trabalho como empregada de limpeza e em call centers.
7.3.1. Desempenho profissional e áreas de trabalho
Para Machado e Silva o facto dos/das jovens estarem em áreas em que o risco de
desemprego é superior faz com que “essa realidade objectiva [seja] interiorizada por
muitos jovens sob a forma de desinteresse e desinvestimento, acontecendo não poucas vezes o abandono dos postos de trabalho sem que se vislumbre uma situação
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concreta para isso.” (2009: 16) Há situações relatadas pelos jovens em que houve
mudança de emprego sem que o motivo da saída tenha sido totalmente esclarecedor. Mas a mudança de área deveu-se, muitas vezes, também ao fim dos contratos e,
portanto, implicou uma nova procura de emprego. Houve descendentes que chegaram a estar desempregados/desempregadas entre um ano e um ano e meio. Neste
momento, todos se encontram a trabalhar, com exceção dos que ainda se encontram a estudar e de um caso de trabalhador estudante51.
Gráfico 4 - Áreas de Trabalho Desempenhadas pelos/pelas Jovens Descendentes52

Cada área de trabalho tem os seus desafios. Até ocorrer a adaptação ao trabalho
existem normalmente dificuldades, mas com o tempo vão-se desenvolvendo competências:
“Não porque eu primeiro comecei num call center, só que não correu muito bem
(…) temos de ter muitos meios de persuasão (…)” (Ricardo, 20 anos).

51. À data da pesquisa empírica.
52. Dados retirados das Histórias de Vida dos/das descendentes.
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“Como trabalhei muito em vendas, competências mais a nível humano, (…) estar
mais à vontade em público, paciência também. A nível do diálogo, a maneira de
falar com as pessoas. No último trabalho tive mesmo formação para isso, (…).”
(David, 24 anos)
“Aprendi, não senti dificuldades, até gosto, sinto-me bem a trabalhar, mesmo
que seja nas limpezas.” (Amélia, 25 anos)
O facto de ganhar experiência em diversas áreas é algo que é valorizado pelos/
pelas jovens. Independentemente da área de trabalho, retiram vantagens dos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo:
“Passei por várias fábricas, é óptimo porque vais vendo como as coisas são feitas,
vais ganhando alguma experiência a nível de vários trabalhos. Um indivíduo não
aprende a fazer só aquilo, aprende a fazer várias coisas.” (Cândido, 27 anos)
“Procurei cursos, não consegui entrar e, depois apareceu o curso de pintura. Depois comecei a procurar trabalho nessa área e não apareceu (…) E um amigo
arranjou trabalho no call center a recibos verdes.” (António, 25 anos)
“(…) o facto de estar em contacto com pessoas diferentes e com qualidades de
vida diferente e trajectos de vida diferentes, gosto muito, apesar de entrarem só
para comprar e sair mantém-se um diálogo e faz-se amizades parecendo que
não.” (Vanessa, 24 anos)
Como podemos verificar pelos dados do gráfico 4, não existe apenas uma reprodução das áreas de trabalho dos pais/mães, tratando-se mais de trabalhos de transição, para ganhar algum dinheiro a curto prazo. Também estão a par das dificuldades
aí existentes e a maioria pretende optar por outras áreas.
“(…) eu simplesmente achei que com a escolaridade que tenho e tendo em conta
o tempo que ia passar na escola achei que empregada de limpeza não era um
trabalho que (…) posso dizer que ambicionava mais.” (Anita, 19 anos)
“Após o Secundário, (…) optei por trabalhar algum tempo para ter dinheiro para
ingressar na faculdade. O meu primeiro trabalho, foi trabalhar como caixa (…)
antes disso já fazia outros trabalhos mas eram coisas pontuais: trabalhava em
vídeo (…) [era um trabalho informal].” (David, 24 anos)
As redes de apoio e áreas de influência acabam por não ser muito diversificadas,
levando uma maior facilidade inicial num ramo onde já existe uma indicação anterior.
Isto acontece com maior frequência se se pretender apenas um trabalho para férias:
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“Mas mais difícil é que só conseguir arranjar trabalho nas limpezas. Os contactos, [era mais fácil limpeza] mais rápido de conseguir é nas limpezas.” (Armanda, 22 anos)
Observa-se também, que a situação de desvalorização, exploração e discriminação
no local de trabalho pode servir como incentivo para objetivos futuros.
Principalmente limpeza, sempre que ia trabalhar nas férias, dizia sempre para
o ano vou estudar, vou melhorar porque não era aquilo que eu queria. Apercebime que não era isso que queria e ajudou a motivar para o que queria. A maneira
como as pessoas são tratadas, era sempre a mesma coisa, as pessoas não são
valorizadas, existe exploração, nunca pagam tudo. Nunca fiquei satisfeita com
o que recebia, pelo trabalho e esforço que eu fazia. Depois de reclamar, depois
pagavam e diziam que era engano. A falta de experiência (…) Não saber falar
português também, porque a maior parte das pessoas que vão lá, procuram, não
têm documentos e precisam mesmo do trabalho. Aprender a valorizar o dinheiro
também. (Armanda, 22 anos)
“E há sempre, por mais que se diga racismo há sempre, há sempre um pouco de
racismo por todo o lado. E quando tu esmeras, vês que outras não gostaram, pois
há sempre essa coisa de diferença há muito.” (Amélia, 25 anos)
Assim, podemos constatar que se verifica uma maior variedade de áreas de trabalho
e, neste momento, somente uma jovem continua no mercado considerado tradicional para os/as migrantes e descendentes de origem africana. Além da possibilidade
de mobilidade social, constata-se a procura de outras áreas de trabalho e de alguma
estabilidade a nível de vínculo laboral por parte de alguns/algumas jovens descendentes. Portanto, dos/das sete jovens que se encontram neste momento a trabalhar:
três são efetivos, três têm um contrato temporário e um encontra-se a recibos verdes (gráfico 5).
Gráfico 5 - Vínculo Laboral dos/das Jovens Descendentes
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7.3.2. Gosto, mudança ou permanência na profissão
De uma maneira geral, é manifestada a satisfação pelo trabalho realizado. É mencionada a preferência, por uma descendente, por um local de trabalho pelo facto de ser
a única trabalhadora, o que evita conflitos com colegas:
“Na patroa então gosto muito, porque ninguém me incomoda, tar reservada no
meu sítio, no meu lugar.” (Amélia, 25 anos)
A mudança de área por falta de trabalho também é uma realidade. Este aspeto mostra a precariedade de certas áreas de trabalho e, como o desemprego impõe uma
certa versatilidade na procura de novo emprego:
“Sempre trabalhei na construção civil, só agora é que fui trabalhar na [restauração], porque já não há onde pegar mais. (…) [Nunca ficou efectivo, tinha contratos apenas do tipo temporário.] O último que trabalhei estive quase dois anos,
depois acabou o trabalho.” (Nuno, 21 anos)
Apesar das experiências vivenciadas, muitos têm planos para o futuro relacionados
com áreas de trabalho que esperam vir a desempenhar vindouramente:
“Tenho tantos planos. Primeiro gostava de arranjar emprego na minha área, ainda não sei se quero ir para a faculdade, mas ainda posso pensar não sei se não
arranjar emprego na minha área, talvez possa tentar ir para a faculdade. Os meus
planos futuros em mente os principais agora é arranjar emprego ou ir para a
faculdade.” (Anita, 19 anos)
“Gostaria muito de emigrar, ter uma vida estável economicamente.” (Vanessa,
24 anos)
“Construção civil [trabalhou em França]. Não demorei muito tempo, 3 meses,
até adaptar, comecei a desanimar. Se calhar vou voltar, está complicado.” (Nuno,
21 anos)
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8. PERCURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES
A participação em outras atividades permite alargar e diversificar o tipo de contactos
para além da escola e do bairro. Os/as jovens referem principalmente atividades desenvolvidas pela AMRT, mas também atividades desenvolvidas por outras associações.
Podemos constatar que existem seis atividades que os/as jovens desenvolvem ou já
desenvolveram: três de caráter mais lúdico, cultural e desportivo; e três de caráter
mais interventivo e social. Assim, podemos verificar que um jovem já teve participação em atividades de uma Associação de Estudantes, três em Capoeira, duas em
grupo de dança, cinco em eventos e projetos associativos, cinco em futsal e dois em
projetos de iniciativa própria (sendo um desenvolvido na AMRT e outro por conta própria). Esta distribuição pode ser vista no Gráfico 6.
Gráfico 6 - Participação em Atividades pelos/pelas Jovens Descendentes

Cada jovem participa em média em duas atividades, tendo apenas uma jovem referido que não desenvolvia nenhum tipo de atividade. A capoeira era frequentada em
duas associações distintas, uma pela AMRT e outra numa associação da Apelação. À
exceção da atividade desenvolvida na Associação de Estudantes e do grupo de dança
em que só predomina um sexo, masculino e feminino, respetivamente, nas restantes
atividades a participação é equilibrada.
Na atividade eventos e projetos associativos, constata-se a participação em vários
eventos quer organizados pela AMRT quer publicitados pela mesma. Neste ponto,
nota-se que houve atividades que influenciaram e deram uma outra perspetiva aos/
às jovens.
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Os/as jovens que participam nestas atividades residem no bairro e também em outros locais da freguesia. Dos residentes no bairro, encontramos jovens que aí residem há vários anos assim como jovens imigrantes que chegaram recentemente a
Portugal e aí residem há pouco tempo. Para além destas situações existem outros
jovens de diversas origens.
8.1. Formas de participação e identificação com outras atividades

A presença em atividades tem vários sentidos: seja contribuir para a divulgação da
cultura cabo-verdiana, para a criação de uma consciência crítica, para a sociedade
em que se vive ou para ocupar os tempos livres.
Nota-se que após a participação em algumas atividades, a tendência para participar em outras aumenta. Os/as jovens que tiveram contacto com o meio associativo
acabaram por se envolver em diversas atividades ao longo de vários meses. Como
Albuquerque também refere “a inserção em redes facilitadoras do activismo cívico
pode ter um efeito multiplicador, pois a adesão a algumas actividades suscita a participação noutras.” (2010: 109)
Algumas atividades foram proporcionadas pela AMRT que, na procura de responder
ao desafio de promover a integração dos/as imigrantes na sociedade portuguesa,
promove a participação sempre que possível dos/as jovens em projetos e/ou intercâmbios internacionais:
“Participei numa actividade da AMRT na Suécia (…) e fomos falar nas diferenças
nas igualdades de género, nestes cinco dias apresentamos a cultura cabo-verdiana. As pessoas que participaram no evento não sabiam onde ficava Cabo Verde. Levamos algo típico de Cabo Verde e de Portugal (…)” (Nádia, 19 anos).
“Em 2005 Berlim, foi engraçado porque eles basicamente juntaram jovens que
trabalham dentro dessas áreas ou associações semelhantes e juntaram todos
numa conferência a falar sobre esses assuntos no qual criámos um documento
com objectivos que queríamos ver feito nos próximos cinco anos ou nos próximos
anos.” (David, 24 anos)
Assim como atividades de divulgação cultural e desportiva:
“Já participei na AMRT, participei em dois grupos de dança: Rapicadas e Cabojuras, também pratiquei capoeira e futsal.” (Alita, 19 anos)
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A criação de projetos em áreas de interesse próprio também constitui um estímulo à participação na sociedade:
“Exacto é uma coisa mais informal também decidimos criar [um blog] no Verão
passado, também fazemos algumas entrevistas temos alguns projectos, algumas
entrevistas que queremos realizar é fazer a associações ou a pessoas ligadas a,
de momento o que temos feito foi mais a pessoas ligadas a arte dar a conhecer,
à musica, mas temos projectos para fazer a pessoas ligadas a associações (…)”
(David, 24 anos).
Estas atividades assumem importância na medida em que “as redes associativas se
assumem como palcos de aprendizagem social que possibilitam o acumular de conhecimentos e capacidades fundamentais ao exercício de uma cidadania activa.” (Albuquerque, 2010: 112) A participação em determinadas atividades dá a possibilidade
de desconstruir e refletir sobre estereótipos que os/as próprios jovens descendentes
criam sobre a sociedade de acolhimento. Também permite a criação de espaços de
debate e de partilha sobre temáticas do seu interesse e o confronto de diferentes
perspetivas e opiniões.
“Afinal há pessoas boas da raça branca. Há pessoas, acho a maior parte das
pessoas boas. Mas através da imagem… uma pessoa talvez não entendas… Há
pessoas que também não entendes porque é que é que pensam assim.” (Ricardo, 20 anos)
“Quando fizemos um desfile, workshops de dança, os encontros quando conversávamos vários temas. Porque fazem-nos ver muita coisa que nós não vemos,
certas realidades que muitas pessoas vêem e (…) faz-nos conviver e saber a opinião de muitas pessoas, faz-nos ver as diversidades existentes.” (Anita, 19 anos)
Quando a atividade implica a saída de Portugal permite relocalizar Portugal e Cabo
Verde, possibilitando uma maior identificação com os dois países:
“(…) nós levávamos comida típica de Cabo Verde, algo típico de Portugal as coisas que eles mais estranharam foi algo típico de Cabo Verde, porque não tinham
ouvido falar de Cabo Verde, por exemplo eram pessoas da Holanda, pessoas da
Finlândia, Estados Unidos, mas nunca tinham ouvido falar de Cabo Verde. Onde
ficava Cabo Verde, era em África, mas nós tentamos mostrar geograficamente
(…)” (Nádia, 19 anos)
Em suma, podemos constatar que estas atividades assumem um papel importante,
ao permitirem o desenvolvimento de outras competências que de outra forma não
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estariam tão próximos dos/das jovens descendentes. Neste sentido, o movimento
associativo pode ajudar no empoderamento dos/das imigrantes, também através do
voluntariado. Todavia, os limitados recursos, humanos e financeiros, das associações limita o desenvolvimento de algumas atividades com os/as jovens
descendentes de migrantes.
8.2. Caraterização dos/das jovens e relação com os/as técnicos/técnicas

Neste ponto do percurso em outras atividades, para além de referir as atividades
desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas pelos/pelas descendentes, iremos também referir as perceções e interpretações dos/das técnicos/técnicas relativamente
às atividades que desenvolvem com os/as jovens nas faixas etárias dos 6 aos 20 anos.
A idade varia consoante o tipo de atividade (ver Tabela 11).
Quadro 11 - Atividades Desenvolvidas pelos/pelas Técnicos/Técnicas
RESPONSÁVEIS
Técnica AB

Técnico FI
Dirigente Associativa

JOVENS POR SEXO

ATIVIDADES

FAIXA ETÁRIA

Apoio Escolar

6-16 Anos

Basquetebol

17-20 Anos

+

Formação

10-15 Anos

+

Informática

7-20 Anos

+

Atividades Lúdicas
e Recreativas53

13-19 Anos

F

M

+

+

Os/as técnicos/técnicas que trabalham com os/as jovens (desde dezembro de 2006),
conseguem identificar vários aspetos em que se reconhecem: identificação com
Cabo Verde; dificuldades financeiras; privação de condições habitacionais (em alguns casos); falta de diálogo familiar; a cultura e os valores do bairro.
São jovens que se identificam muito, muito com o país de origem, com Cabo Verde (…) tanto os que nascerem cá e os que vieram. Ao fim ao cabo acabam por
ter, quase todos aquela forte relação e identificação. São jovens que passam por

53. Jogos orientados, danças, desporto, formações.
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imensas dificuldades (…). Acho que um pai não tem que ser um amigo (mas também pode ser amigo), mas deve ser essencialmente um orientador e eu acho que
eles não têm nem uma coisa nem outra. (…) Não há orientação no diálogo, para
fazer perceber: porque é que tem de fazer e porque que não tem de fazer. (…) Os
valores eles vão buscar de fora, mais facilmente vão buscar de fora do que de
dentro. (…) eles podem não ter para bisar54, mas têm. (…) os valores não lhe são
incutidos (…) eles vivem cá, mas quando estão na rua observam, vão à escola, têm
amigos que não vivem cá no bairro, conseguem fazer a comparação do tipo de
casa que eles têm e o tipo de casa que os outros têm. (…) volta e meia não têm luz
em casa (…), no Inverno (…) não podem ligar o aquecedor (…). Essas dificuldades
todas, influência na maneira deles de ser, influência na maneira deles de estar.
(Técnico FI)
Pais e mães acabam por estar um pouco afastados, pois os filhos/filhas tendem a
ocultar-lhes muita coisa que se passa no dia-a-dia e o tipo de vida que têm acaba por
tornar complexa a gestão familiar:
“Os pais também derivado o estilo, o tipo de vida que eles levam, acabam por não
ter muito tempo nem muita paciência para ter outros comportamentos.” (Técnico FI)
As desigualdades sociais cada vez maiores e que distanciam e criam grupos sociais
com diferentes poderes de compra, além de promoverem a vontade por parte dos/
das adolescentes na obtenção desses produtos, fomentam e alimentam a fome por
esses produtos para a qual a sua família não tem condições financeiras para adquirir.
Os modelos que seguem aqui também nem sempre são os mais aconselháveis, pois
existe um de aquisição fácil e outro de trabalho árduo. Ora, numa idade jovem, sendo
ainda bastante inconsequentes, por vezes optam pelo caminho mais fácil.
E depois esta sociedade é extremamente violenta, quer dizer os miúdos vão à rua
e vêm miúdos da idade deles (…) e têm aquelas calças, calças que estão agora
na moda (…) e eles começam a fazer os tais negócios (…) veem os rapazes com
as namoradas, querem fazer as mesmas coisas, os rapazes que estão acima a
eles, acabam por ser as referências (…) têm telemóveis [querem ter] e às vezes
acabam por roubar. (Técnico FI)

54. Repetir, (fazer) de novo.
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Desta forma, são os jovens mais velhos que servem de exemplo e modelo para os
mais novos, que tentam imitar e replicar aquilo que veem.
“(…) tenho meninos que com seis, sete anos que estão no apoio escolar em que
perguntas: - O que é que gostavas de ser se fosses grande? Eles são capazes de
te responder que gostavam de ser mecânico. (…) porque a realidade que eu sei é
um mecânico que está à frente da casa deles, ou seja, perguntas se gostava de
tirar um curso superior de ser médico, à era giro mas não é o nosso objectivo. Ou
seja, isto tem a ver com o facto de apenas viverem num registo da comunidade,
em que a comunidade tem grandes dificuldades financeiras e a nível de integração (…) então eu vejo que as crianças também cingem apenas nesse registo. (…)
eu sinto que já está a ser alterada (...)” (Técnica AB)
Portanto, as referências que os/as jovens descendentes e imigrantes têm no bairro
acabam por ser muito limitadas, pois não têm acesso a outros estímulos. A questão
está relacionada com a falta de oportunidades, pois são adolescentes e jovens que
têm os mesmos desafios que os restantes, mas que acumulam com outras desvantagens sociais:
“(…) o único factor que acho que é determinante muita das vezes, tem a ver com a
localização onde estes jovens possam estar (…) mas acho que os contextos onde
os jovens descendentes de imigrantes possam estar localizados, isso sim pode
ser um maior constrangimento.” (Dirigente Associativa)
Relativamente ao comportamento, é relatado que na fase inicial é mais complicado,
havendo necessidade de incutir desde regras básicas a procedimentos gerais de funcionamento.
“(…) no início do projecto eu senti que eles tinham muito a falta de regras básicas
como: o simples cumprimentar as pessoas, o cumprimento dos horários. Havia
muitas dificuldades em cumprir essas tais regras. Mas agora ao fim de 4 anos,
porque tenho a sorte de estar a trabalhar com os mesmos jovens, já sinto uma
diferença muito grande: (…) já são mais cumpridores, já têm o hábito de cumprimentar ou mesmo o simples pedir ‘por favor’ (…) [Na outra actividade] tem havido uma oscilação. Os jovens que continuam, desde o início do projecto, nota-se
essa diferença (…) aqueles que aparecem pontualmente ainda se nota algumas
lacunas nas regras.” (Técnica AB).
A continuidade e a persistência no trabalho desenvolvido permitem visualizar melhorias no comportamento:
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“(…) ao longo destes anos fizemos algumas dinâmicas com eles, com vários grupos e eles próprios escreviam as regras de comportamento dentro do Cid@net55
(…) ter a tal responsabilidade (…) Eles vão ao Cid@net querem lá estar: querem
estar com o pessoal, querem estar na internet, querem ter as formações.” (Técnico FI)
Os/as adolescentes e jovens podem demonstrar diferentes tipos de comportamento de acordo com as atividades a ser desempenhadas, observando-se que quanto
maior concentração exigir a atividade, maior será a dificuldade em obter resultados:
“(…) estar mais tempo concentrados é difícil: (…) não vamos conseguir captar a
atenção deles, (…) actividades mais livres e que implique algum movimento e tudo
mais, são atitudes pacíficas, normais. “(…) se melhorassem o comportamento,
(…) temos aí “n” miúdos, (…) com uma capacidade brutal, mas que não estão a
rentabilizar ao máximo (…): os conhecimentos, as capacidades que têm. (…) em
algumas coisas que nós fazemos, que eles próprios até ficam surpreendidos com
os resultados a que chegaram e com o reforço começam a dizer: - É pá, nem
acredito.” (Dirigente Associativa)
Para além dos assuntos acima relatados, ainda sobressai o consumo de álcool por
parte dos pais, jovens adultos e adolescentes:
“Iniciação também tem a ver com o álcool, trabalhos que andam aí a fazer que
sabemos que não são dos melhores, são daqueles trabalhos que a prazo podem
terminar muito mal (…) os rapazes começam a beber desde os 14, 13 anos, eles
bebem. E acham normal, e acham que não faz mal nenhum, mesmo depois de eu
ter falado em muitas situações dos riscos inerentes ao consumo do álcool, eles
acham que não, porque eles têm aquela idade e os pais têm a idade que têm e
estão bem, porque é que eles haviam de estar mal. (Técnico FI)
A falta de acompanhamento, modelos, suporte e apoio familiar, juntando más companhias e maus resultados escolares, parecem estar na origem do consumo precoce
de álcool. “A supervisão e a comunicação parental, o sentimento de apoio pelos co-

55. O Espaço Cid@net faz parte do projecto Sai do Bairro Cá Dentro que é desenvolvido pela AMRT e
teve início em dezembro de 2006. Este projeto é financiado pelo Programa Escolhas que tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas. Uma das linhas de
ação é a Inclusão Digital de crianças e jovens envolvidos nos projetos e formação, e enquadramento de
técnicos para a criação de Centros de Inclusão Digital - CID@NET (uma das áreas estratégicas) (Fonte:
Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2009).
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legas e professores, e o suporte social percebido, o envolvimento escolar e as expectativas futuras são factores importantes no comportamento de consumo de álcool e
outras substâncias” (Gaspar et al, 2006: 505).
Eu acho que há série de fatores: o facto do dia-a-dia verem tanto os pais, os próprios jovens aqueles que têm 25, 24 anos também fazem isso. Ou seja, passam
muitas horas em frente aos cafés, com garrafas de cerveja à mão e, essas pessoas são pessoas que namoram (…) fazem isto, fazem aquilo (…) à partida para
eles a imagem é positiva. (…) E eles mesmos, a própria necessidade de se sentirem homens, porque eles já dizem que são homens, (…) leve a consumir o álcool.
(…) Já houve debates que dizem que sente-se machos quando bebem, sentem-se
mais à vontade quando bebem. (Técnico FI)
Deste modo, verifica-se que os/as técnicos/técnicas apercebem-se e confrontam-se com as dificuldades dos/das adolescentes e jovens migrantes com quem
desenvolvem atividades. Nota-se que é necessário melhorar o acompanhamento
destes e, ao mesmo tempo, dar alternativas aos modelos existentes. O movimento
associativo e a participação em atividades culturais, recreativas e cívicas constitui
uma mais-valia, mas não é encarado ainda como alternativa por uma parte dos/
das jovens. Portanto, existe ainda espaço para envolver mais jovens e promover
uma atitude mais consciente e responsável da sua parte.

9. INFLUÊNCIA DO GÉNERO NOS PERCURSOS DOS E DAS DESCENDENTES
Uma das questões que nos interessámos por abordar neste estudo consistiu em
perceber a influência do género no percurso dos/as descendentes, procurando identificar nos seus relatos e perceções se rapazes e raparigas vivenciam situações de
inserção diferenciadas, tendo em conta que a socialização é condicionada, também,
pelos papéis e identidades de género (vd. capítulo 3.5.).
Para Hondagneu-Sotelo (1994) “entender género como processo e forma de perpetuar diferenças sociais, contribui para a desconstrução da naturalização da diferença
entre os sexos” (in Garcia, 2006: 4).
Segundo Santos (2007: 41) existem duas consequências diretas do comportamento
da imigração feminina para Portugal: “as mulheres que imigram são inseridas directamente no mercado de trabalho”; e “as mulheres autóctones passam cada vez mais
tempo fora de casa, necessitando por isso de suprir as necessidades domésticas e
de cuidados a idosos e crianças de alguma forma.” Estes aspetos estão relacionados
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com três fatores que condicionam as imigrantes de países pobres a trabalhar em
“serviços domésticos e na indústria do sexo: 1] o Estado não providencia serviços
suficientes para os mais novos e para os mais velhos; 2] aumento significativo de
mulheres assalariadas sem alteração significativa nos padrões de divisão tradicional
do trabalho doméstico; 3] expansão da indústria de hospitalidade, também decorrente do aumento da mobilidade da mão-de-obra masculina” (idem: 41-42).
Verifica-se que as descendentes por nós entrevistadas desempenham com frequência atividades ligadas ao serviço doméstico, mas exercem igualmente outras
atividades que lhes permitem o acesso a contratos de trabalho, a contactos e ao
alargamento de redes sociais que, por sua vez, permitem aceder a informação diversificada. Esta situação leva-nos a sugerir que o exercício do serviço doméstico
enquanto profissão associada à mulher imigrante, não provoca nas descendentes
situações de isolamento idênticas às da tradicional imigração laboral feminina.
9.1. Na família

Em termos de influência do género no contexto familiar pode-se observar diferenças
a nível da educação e da perceção do que deve ser o papel do homem e da mulher.
Embora os/as descendentes não concordem com esta distinção de uma maneira
geral, estão sujeitos a ela no meio familiar. Desta forma, quando se questiona se o
percurso seria igual caso tivesse outro sexo, a resposta é a seguinte:
“(…) não estava a estudar, teria percorrido o caminho que os meus colegas rapazes, os meus amigos aqui do bairro, sem querer estar a ofende-los eles fizeram,
porque eles abandonaram os estudos, eu acho que por ser rapariga houve aquela
coisa rédea curta.” (Nádia, 19 anos)
Também é claro que a mulher deve ter um comportamento diferenciado do homem
e que dela se esperam determinadas competências:
“Como eu já disse ser mulher na cultura cabo-verdiana (…) na minha família em
casa ser mulher para os meus pais: é tem de saber fazer um pouco de tudo, tem
que ser respeitada, tem de ser organizada eu acho que foi isso mesmo, muita
gente hoje em dia diz que sou super organizada (…) eu acho que isso é que me
afectou. Ser mulher há sempre um obstáculo, a mulher faz isto faz aquilo, se a
mulher fizer isto fica mal, por exemplo eu antes não saia à noite, porquê? Porque
o meu pai achava que sair à noite sendo mulher na população aqui do bairro eu
iria ficar mal vista, todos iam comentar, todos iam falar é mais ou menos isso.”
(Nádia, 19 anos)
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Igualmente, o facto de ser mulher pode ser um impedimento para fazer determinadas coisas, tal como sair à noite. Este comportamento não é encarado com “bons
olhos”, pois a família não quer que a sua filha seja alvo de comentários. Ou seja,
acaba por existir uma pressão da comunidade, associada à cultura cabo-verdiana,
que influencia os comportamentos e as decisões tomadas no âmbito familiar. Desta
forma, espera-se que haja reprodução deste comportamento e papéis no momento
das jovens terem a sua própria família, sendo a preparação das jovens mulheres para
a vida adulta já realizada com esse pensamento:
“Têm tendência sempre para dizer tu és mulher tu não devias fazer isto nem
devias pensar isto. Coisas do género, ou uma mulher normalmente não faz isto,
deixa isso para os homens ou quem faz isso é a mulher não é o homem. Tens de
aprender porque quando fores para a tua casa quem tem de fazer és tu, não é o
teu marido. Ser mulher implica muita coisa…” (Anita, 19 anos)
A flexibilidade que é dada aos rapazes, mesmo em famílias em que ambos os irmãos
ainda estudam e têm as suas amizades, pode-se verificar neste comentário:
“Sei lá eu posso sair com mais liberdade do que a minha irmã. Horários se calhar
já há pressão para os dois lados, a nível de relacionamento com raparigas se calhar não há tanta pressão sobre mim, não vêem algo como banal mas se calhar
dão menos importância, ligam mais à minha irmã, com quem é que estás a andar
coisas assim estás a perceber…” (David, 24 anos)
As regras não se aplicam da mesma forma em caso de namoro:
“O meu irmão tem 16 anos, e o meu pai já lhe dá autorização para levar namoradas lá em casa, coisa que connosco [ela e a irmã são mais velhas] era impossível, era impensável sequer.” (Amélia, 25 anos)
E o mesmo acontece em relação às tarefas domésticas:
“Contribuía mais nas actividades domésticas, faria muito mais.” (António, 25
anos)
Esta distinção reflete-se pelo facto de os homens poderem fazer mais coisas, pois
têm menos responsabilidade e mais liberdade:
“Primeiro na cultura cabo-verdiana os homens são mais livres: podem sair, podem fazer um bocadinho de tudo. Porque é um rapaz não há problema. As mulheres acho até agora ainda tem menos independência.” (Armanda, 22 anos)
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Portanto, as diferenças de disponibilidade em função do género têm repercussões
em termos das atividades em que os/as jovens participam, pois as raparigas têm
maior responsabilidade e menor disponibilidade para atividades exteriores ao espaço familiar.
“Existe uma maior participação dos rapazes, (…) acho que temos o triplo ou o dobro de homens, relativamente ao número de mulheres. (…) conforme a actividade
vão-se diferenciar e a grande parte das actividades desenvolvidas no Cid@net são
mais frequentadas por rapazes. Tenho uma turma de raparigas que estão a fazer
o curso, de resto é tudo rapazes. (…) Isso acontece porque as raparigas têm maior
responsabilidade: as raparigas têm de ficar em casa, cuidar dos manos mais novos, têm de fazer o jantar.” (Técnico FI)
9.2. No bairro

No bairro sente-se uma espécie de continuidade do espaço familiar, mais privado,
para o espaço público relativamente aos papéis e ao comportamento que deve ter
um homem e uma mulher: seja as influências dos amigos no bairro, seja em relação
à escola. Devido às diferenças de género na socialização e educação, as jovens acabam por estar menos expostas a uma série de situações que poderiam interferir nos
seus percursos, que também condicionam o respeito que os amigos sentem pelas
irmãs ou parentes do sexo feminino. Estas mesmas diferenças de papéis e padrões
educativos podem justificar uma maior tendência para comportamentos de risco nos
rapazes:
“(…) os únicos rapazes que eu conheço que foram meus colegas que continuaram
na escola ou é porque foram super pressionados pelos pais, ou então porque
não estão em Portugal viajaram foram para outro país e continuaram os estudos
porque não foram influenciados pelos amigos. (…) No bairro toda a gente tem os
olhos postos em toda a gente, toda a gente comenta um pouco de tudo, de toda a
gente (…)” (Nádia, 19 anos)
A perceção desta distinção em função do sexo é partilhada tanto pelos rapazes como
pelas raparigas, confirmando-se que o sujeito masculino está exposto a mais liberdade, o que em certas ocasiões pode ser sinónimo de maior perigo:
“Posso ter um percurso menos correcto, pelo caminho da criminalidade, sentido
de adrenalina – acontece mais vezes com os rapazes, correr risco, obter coisas
pelo caminho mais fácil, mentalidade mais agressiva, a maturidade no rapaz vem
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mais tarde (…). As mulheres vêem mais cedo o caminho correcto. Não é que seja
sempre assim, mas a maioria das vezes.” (Ricardo, 20 anos)
“Outros caminhos: o facto, dos rapazes terem essa liberdade vão experimentando
coisas, maus comportamentos, comportamentos de risco (drogas, tabaco). Acho
que mesmo os pais não acompanham, dão mais liberdade e não acompanham
o percurso deles. Se formos a ver aqui no bairro há muitos rapazes que fumam
aqui nos cafés.” (Armanda, 22 anos)
As diferenças comportamentais em função do sexo revelam-se também no respeito
manifestado pelas jovens, no bairro, quando existe uma presença masculina ou o
conhecimento de uma ligação das jovens a uma figura masculina. Esta pode ser
interpretada como protetora ou como garantia de respeito do sujeito feminino:
“(…) se eu passar só que com uma prima minha ou irmã se calhar são capaz de se
meter menos com ela do que se eu não fosse lá. Ou se soubessem que a minha
irmã não tinha um irmão. Acaba por ter influência no comportamento dos outros
sobre algum familiar meu ou alguém que eu conheça, sei lá está um primo meu
aqui que eles não conhecem podem olhar de lado, mas saberem que ele é primo
de pessoa x, já trata de outra forma.” (David, 24 anos)
Os comportamentos são interiorizados e transmitidos de tal forma que os mais novos assimilam e replicam essa diferenciação no modo de estar e de ver os papéis dos
homens e das mulheres:
São vários os miúdos que dizem isso: que os pais só ficam no café (…). O meu pai
não me vai bater, só vai sair do café a x horas, não me vai ver. Existe também essa
ideia, veem aqui no bairro o papel do homem, o papel do pai (…) e eles muitas
vezes já agem assim, de alguma maneira. (…) Já vi jovens que têm irmãs mais velhas, mas que eles acham que eles é que mandam: que ele não tem de cozinhar,
por exemplo, aliás eles gozam quem estiver a cozinhar. Não faz sentido que um
rapaz faça isso. E eles falam abertamente não têm qualquer tipo de problemas.
(Técnico FI)
Em suma, é possível concluir que o género influencia as decisões familiares e a vivência em comunidade, resultado da socialização e da reprodução de papéis transmitidas por via da cultura familiar e das relações sociais enquadradas pelo bairro.
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9.3. Na escola

Ao nos debruçarmos sobre o contexto da escola, ressalta a convicção de que ser
mulher possibilita e proporciona um maior avanço a nível escolar.
Agora no meu percurso escolar ser mulher acho que isso nunca me afetou só
contribuiu, tenho aquela convicção que se não fosse mulher eu não percorria o
caminho que percorri no meu percurso escolar. (…) eu acho que as raparigas aqui
no bairro no percurso escolar foram sempre controladas, eu fui sempre controlada pela minha mãe por ser mulher, porque eu acho que se fosse rapaz não davam
muita importância aquilo que eu fazia, ou deixava de fazer. (Nádia,19 anos)
Nota-se, por outro lado, que as perceções de alguns rapazes face à escola são condicionadas pela hipervalorização do futebol como atividade profissional, o que os leva
a desvalorizar a necessidade de estudar:
“Vê-se muitos jogadores de futebol, não foi necessária a escola para alcançar
aquele patamar. Ficamos sempre naquela: “estudar para quê?” se for desporto
ou futebol não é necessário muita escola. Se formos bons naquilo que queremos
praticar safamos na vida. Depois isso ao longo dos tempos, vai-se vendo que não
é bem assim.” (Ricardo, 20 anos)
Um outro aspeto que sobressai e é significativo é a diferente persistência dos progenitores no percurso escolar face aos filhos/filhas, pelo menos no que toca à perceção
dos/das jovens:
“Estudava muito mais [se fosse mulher]. Pensava em ganhar dinheiro e comprar
as minhas coisas. Não me empenhei muito. Pais seriam mais duros [se fosse
uma mulher].” (António, 25 anos)
9.4. No mercado laboral

Também é possível constatar a diferente divisão de tarefas em função do género em
certas áreas de trabalho, divisão que reflete muito a capacidade física percecionada
para cada sexo:
“Não influencia, porque tem homens só para limpar os vidros, mas é um trabalho
só para mulheres, é limpar escritórios de manhã, depois a patroa também é um
trabalho, só para mulheres, não tem nada a ver com homens.” (Amélia, 25 anos)
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A inserção no mercado laboral é entendida como estando associada à escolaridade,
sublinhando-se no seguinte relato que a pouca escolaridade condiciona as opções e
que existe uma maior dificuldade para os homens:
“Trabalho para as mulheres está mais fácil, para os homens está mais difícil. Um
homem assim como eu, com pouca escolaridade, a única opção praticamente é a
construção civil, mais nada.” (Nuno, 21 anos)
Em contraponto, existe a opinião de que as mulheres têm menos oportunidades de
emprego, talvez por se entender que existem certas áreas que ainda não são de fácil
acesso devido à discriminação em função do sexo:
“Também se fosse do sexo feminino não tivesse tantas oportunidades. Ou podia
ser ainda mais excluído da sociedade, existe mais preconceito. Agora acho que
está um bocadinho melhor.” (Ricardo, 20 anos)
Portanto, os relatos dos/das descendentes não expressam uma visão unânime nem
são conclusivos relativamente a eventuais diferenças no percurso laboral em função
do género.
9.5. Em outras atividades

Como já referimos, as responsabilidades reduzem a disponibilidade e acabam por
influenciar a participação das jovens mulheres em outras atividades. As responsabilidades acrescidas para as jovens têm um grande peso na frequência das atividades,
sendo um aspeto sublinhado pela própria técnica:
“Se calhar é assim eu acho que tem a ver com a sociedade em si, o desporto à
partida está ou melhor nem digo o desporto mas mais o futebol está muito direccionado a rapazes é uma questão cultural, os rapazes é futebol eu senti isso
quando quis então dinamizar a actividade do basquete senti que os jovens não tinham contacto com essa modalidade: era o futebol, futebol, futebol. Mas no meu
entender o desporto está muito direccionado para os rapazes e outra coisa que eu
sinto em relação as raparigas daqui do bairro geralmente com quem eu trabalho
elas têm muitas responsabilidades a nível do controlo da casa isso também (…) a
regularidade com que elas vão às actividades, por exemplo, e só para lhe dar um
exemplo, no inicio tentei também criar uma equipa de basquete feminino e todas
elas chegavam sempre atrasadas ou faltavam e a desculpa que davam era, ou
tiveram que ficar em casa a tomar conta dos irmãos mais novos, ou tiveram de
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ficar em casa a fazer o jantar ou seja sempre este tipo de situação que se passava,
com os rapazes isso não se passa.” (Técnica AB)
Assim, a acumulação de responsabilidades por parte das raparigas implica que estas desenvolvam uma melhor organização do tempo para conseguirem conciliar a
participação em outras atividades. Por esta razão, pode-se verificar uma distinta assiduidade:
“Às vezes também há alguma falta de gestão. Mas a mobilização rápida é mais
fácil para os rapazes. Por outro lado, as raparigas quando estão, acabam por ser
aquele público mais prestável (…) não quer dizer que seja tudo. (…) tudo o que
seja para actividades cívicas os rapazes acabam por estar muito mais disponíveis.
Tudo o que tiver com actividades mais lúdicas, por exemplo: danças, teatro (…) as
raparigas acabam por querer muito mais. (Dirigente Associativa)
Numa outra perspetiva, a participação em atividades públicas por parte das raparigas pode estar condicionada pelo controlo social presente nas relações sociais do
bairro:
“Por exemplo eu e a minha irmã, quando nós fazíamos capoeira e futebol, quando saiamos de lá de cima do campo e vínhamos para casa com os meus amigos
(…) no outro dia a seguir acho que a minha mãe no autocarro quando ia trabalhar
já havia aquele comentário: - “ontem vi a sua filha com dois ou três rapazes ainda por cima às oito da noite”, a essa hora a minha mãe trabalha, ainda não está
em casa, (…) as pessoas comentam por ser mulher, porque se fosse rapaz (…)”
(Nádia, 19 anos)
Da análise destes relatos é então possível observar que continuam a existir desigualdades nas relações vividas na família, na escola, no mercado de trabalho e no bairro
com base nas diferenças entre os sexos. A atribuição desigual de responsabilidades
por parte dos pais/mães, assim como um menor controlo parental, parece condicionar os percursos dos/das jovens descendentes. Todavia, é necessário que estas
diferenças não permitam a manutenção das desigualdades e assimetrias de poder
nas interações sociais em função do género, seja em que nível for.
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10. AUTOIMAGEM E PERCEÇÕES DA HETERO-IMAGEM
Da interação com a sociedade de acolhimento, as raízes herdadas e os percursos
efetuados, as identidades dos/das descendentes de migrantes estão sujeitas a uma
diversidade de estímulos culturais que, por sua vez, vão contribuir para uma maior
complexificação das pertenças.
Desta forma, a identidade contém aspetos complexos e sincréticos que se refletem
na forma como os/as jovens se veem e como pensam que são vistos, identidade essa
que também é influenciada pelas perceções dos outros.
10.1. Autoimagem

A identidade de cada pessoa é influenciada: pelas experiências e pelos percursos de
vida. A aprendizagem realizada vai influenciar a interpretação de um dado evento que
ocorra na sua vida, vivenciado de forma única. Um acontecimento pode ser sentido
de forma diferente por duas pessoas, pois não existem duas pessoas iguais. Segundo
Roberto Carneiro, como:
“vivemos em comunidade – e só sabemos viver assim – é que a experiência
grupal é tão necessária a uma aprendizagem permanente. Aliás, Vygotsky já
demonstrara, (…) que o potencial de aprendizagem de cada qual é expansível
em função do ambiente que o rodeia e o interpela.” (Carneiro, 2008: 63)
Este aspeto é de realçar na pesquisa pois observamos que duas das nossas entrevistadas, irmãs, fazem uma diferente leitura da vida familiar, relatam acontecimentos escolares distintos, sentem as experiências pela qual passam de forma única
e diversa. Portanto, a identidade de cada uma terá pontos coincidentes devido ao
ambiente familiar e à forma como foram educadas, mas terá também pontos divergentes devido a outras experiências pela qual vão passando ao longo da vida, assim
como à própria personalidade e ao modo como interpretam a experiência individual
e familiar. Mesmo a seleção de elementos da cultura na qual estão inseridas, poderá
divergir. Podem-se identificar mais com alguns aspetos da cultura de origem e de
acolhimento e ter elementos diversificados devido ao seu historial de vida. Segundo
Laraia “nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura.” (2001: 80)
Ao analisar as histórias de vida podemos ver que os/as jovens escolhem realçar algumas situações em detrimento de outras, por exemplo: um jovem dá importância
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ao facto de ter tido a nacionalidade apenas quando já era maior de idade e, portanto,
isso de alguma forma influenciou a sua menor identificação com Portugal; outro não
tem a nacionalidade portuguesa, mas afirma sentir-se português. Assim, sobre uma
mesma situação as reações podem divergir, na medida em que:
“A negociação que subjaz à construção da identidade é um cálculo de interesses que o indivíduo desenvolve com base em motivações e em reacções/
respostas às condições do meio: motivações porque se questiona que grupos
integrar e quais rejeitar, reacções porque ao estar inserido num determinado
contexto sociocultural o indivíduo tem, necessariamente, de reagir face às
características deste, no sentido de assegurar a continuidade e a unidade da
sua autoimagem.” (Albuquerque, 1996: 34)
Fala-se de “crise de identidades”, de “limbo” entre culturas, mas de facto o que existe é uma variedade de influências, uma complexidade de pertenças, pois a identidade
vai sofrendo alterações ao longo da vida; é como uma esponja que de alguma forma
absorve o líquido à sua volta, mas quando esprememos a esponja, tendo em conta a
variedade de líquidos que absorveu, não sai da mesma forma; uma vez absorvido não
é simplesmente separável.
“Depende: com a cultura portuguesa não me identifico nada com a música, mas
depois tudo o resto em termos de... Na cabo-verdiana identifico-me bastante com
a música, com o espírito de festa, com a gastronomia, com a língua portuguesa,
depois é aquela sobre Cabo Verde, História não sei grande coisa, Portugal sei
aquilo que adquiri na escola. Sei praticamente de trás prá frente.” (Vanessa, 24
anos)
Almeida (2008), a propósito do conservadorismo cultural português em relação ao
Açoriano emigrado nos EUA e, como isso acontece em “quase todas as culturas”,
refere:
“E gosta-se de ser (é quase uma lei natural) aquilo que aprendemos a ser na
infância, na adolescência, na juventude, quando o que nos rodeia nos marca
para sempre.” (Almeida, 2008: 377)
Desta forma, se o que rodeia os/as descendentes de migrantes cabo-verdianos é a
cabo-verdianidade representada na família, no bairro (sempre presente), na escola e
no trabalho (por vezes), bem como em outras situações, não é menos verdade que a
portugalidade também está representada na escola, no trabalho e em outros contextos. Tudo isto contribui para o sentimento de pertença da pessoa.
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Neste estudo, não existe a pretensão de mostrar um lado como uma verdade incontestável, mas os diversos lados existentes. Não existe só o lado da precariedade, do
estigma, da discriminação e do insucesso. Existe o lado da poupança, da integração,
da equidade e do sucesso, como dois lados de uma mesma moeda. Nesta diversidade se alicerçam as várias identificações dos/as dez jovens descendentes de migrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas que vivem no bairro do Talude.
10.1.1. Sentimento relativo a Cabo Verde e laços com cabo-verdianos/cabo-verdianas
Todos os/as descendentes aqui retratados/retratadas se identificam com a cultura
cabo-verdiana. Ao mesmo tempo que sentem a ligação com a língua, o orgulho, a
saudade e se identificam com o país de origem, conhecem as limitações de Cabo
Verde e, portanto, não se veem a viver no país. Os familiares acabam por ser uma
ligação afetiva importante que mantêm em Cabo Verde:
“Tem muito a ver com a maneira de estar do cabo-verdiano, a música a língua só
estar a falar cabo-verdiano já é outra coisa, outra maneira de dizer as coisas tipo
há coisas que se calhar eu consigo expressar em cabo-verdiano e que em português não sai da mesma maneira” (David, 24 anos).
“É a minha terra, país onde nasci, tenho muito orgulho de ser cabo-verdiana.
Gosto de lá, mas sinceramente para viver lá não era capaz. Já me habituei aqui,
não é a mesma coisa. Mas é um lindo país como sabem, tem os seus encantos.
(…) Uma seguidora de música, talentos novos (…) É mesmo Cabo Verde é cultura,
é tradição. E tenho familiares lá ainda, mantenho contactos (…) são a minha família, é a minha cultura também.” (Amélia, 25 anos)
Também por oposição à falta de identificação da sociedade de acolhimento com os
mesmos, abraça-se ainda com maior facilidade a cultura que não rejeita a sua pertença:
“Contextos xenófobos, de uma maneira positiva tentam fazer uma distinção de
não és portuguesa, mas sim cabo-verdiana. Apesar de me sentir cabo-verdiana,
porque os meus pais são cabo-verdianos. É o que eu digo, acho que é uma mistura a cultura portuguesa que adquiri eu, enquanto pessoa... que adquiri aqui e tudo
o resto adquiri com eles e com a vivência com os cabo-verdianos principalmente
na comunidade, no bairro.” (Vanessa, 24 anos)
“Eu tenho orgulho em dizer que os meus pais são de Cabo Verde não tenho problema (…) até os Portugueses quando vêem perguntar da onde é que tu és eu
vou dizer que nasci cá em Portugal sou português, mas eu sei o que eles querem
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saber ultimamente é a minha origem eu vou dizer cabo-verdiano, não tenho problemas nenhuns em dizer isso.” (David, 24 anos)
O facto de nascer em Cabo Verde, como já foi anteriormente referido, contribui também por uma maior ligação com a terra e com as amizades criadas:
“Sinto mais por Cabo Verde. (…) Não, porque… o facto de ter nascido lá, e cresci
lá um bocado até aos 11 anos. Não posso dizer que eu sou português. (…) Tenho
muitos sonhos com Cabo Verde. Deixei lá muitos amigos. Agora voltar, só para
férias.” (Nuno, 21 anos)
A interajuda e o cultivo das hortas, uma prática comum em Cabo Verde, assim como
a valorização dos mais velhos, são aspetos da ligação intergeracional que se nota no
bairro:
“Tenho de ajudar os meus avós também. Isso também já vem da cultura caboverdiana. [Existem pessoas que cultivam hortas no bairro – pessoas de dentro
e fora do bairro]. (…) Para eles é um trabalho. Vão sempre duas vezes por dia à
horta. Vão regar, vão cuidar das coisas.” (Armanda, 22 anos)
A diferença existente a nível da educação parental entre Portugueses e Cabo-verdianos nem sempre é entendida, havendo uma maior compreensão com o estilo de
educação com o qual estão mais familiarizados:
“Quando vejo certas crianças a ter certas atitudes com os pais, que nós desde de
pequenos nós de origem africana não temos, porque desde de pequenos temos
sempre o pensamento que somos obrigados a respeitar (…) os nossos pais. Se os
nossos pais dizem que não, é não. Não vamos estar a discutir. E vejo que com os
portugueses muitas vezes se os miúdos não querem, os miúdos não querem. Se
os miúdos querem, os miúdos querem. O respeito pelos pais, quem dá a ordem
não está muito… em cima.” (Anita, 19 anos)
A imagem que é passada de Cabo Verde de pais para filhos é considerada real e
atual, embora as pessoas já tenham saído de Cabo Verde há algum tempo. Quando
as lembranças são mencionadas, têm uma perspetiva intemporal, sendo sempre
atuais. Mesmo que as viagens a Cabo Verde já sejam antigas, a recordação expressa
nos relatos é saudosista. Tal pode acontecer porque a deslocação ocorreu por motivo
de férias e, em comparação com a vida em Portugal que sentem ser mais stressante,
a viagem torna-se suscetível de deixar boas lembranças. Esta perceção revela-se no
discurso sobre Cabo Verde em contraponto com Portugal, com base nas memórias
reconstruídas pelos pais/mães e familiares.
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“Apesar de não conhecer Cabo Verde, quando eu fui tinha só 8 anos e pelas informações que me são transmitidas, pelas imagens que vejo… acho que é um país
agradável, pelo que eu oiço as pessoas a falar, é um país acolhedor, já mais, sem
stresses na vida quotidiana como é aqui em Portugal. Existe mais união e não é
preciso ter o bolso cheio para sobreviver, que a partir da agricultura (…). Lá com
pouco as pessoas ficam satisfeitas, já em Portugal não. Aqui em Portugal quanto
mais melhor. (…)” (Ricardo, 20 anos)
10.1.2. Sentimento relativo a Portugal e laços com portugueses/portuguesas
Os/as descendentes identificam-se, de uma maneira geral, com a sociedade portuguesa, embora alguns tenham dificuldade em dar exemplos da sua identificação,
pois também não tinham refletido sobre o tema:
“É uma pergunta que me fez pensar agora porque eu nunca pensei o que me faz
sentir portuguesa, o que me faz sentir portuguesa é o documento que me deram
[a nacionalidade] portuguesa eu não sei aquela coisa que os meus pais sempre
me ensinaram foi a cultura cabo-verdiana em que desde pequena digo eu sou
portuguesa, mas lá no fundo sinto-me cabo-verdiana agora perguntares-me o
que me faz sentir portuguesa eu não sei responder (…) eu acho que por exemplo
se eu estiver num ambiente convívio que se fala o português eu falo o crioulo não
vou falar português, agora se eu estiver com os meus colegas onde o ambiente e
o convívio seja a língua o português…” (Nádia, 19 anos).
A discriminação é apontada como uma das desvantagens de viver em Portugal, embora não pareça afetar a avaliação também positiva que sentem da convivência na
sociedade portuguesa:
“Eu não sei, muitas vezes penso que será melhor viver em Cabo Verde, porque
certas vezes há muita … um bocadinho de discriminação nas pessoas. Mas viver
em Portugal também acho que é uma mais-valia, porque da minha vida, vemos
as diversidades dentro dos países, demos uma nova cultura, vemos as diferenças
existentes.” (Anita, 19 anos)
“Apesar de algumas vezes sofrer discriminações, sinto-me bem. Até agora não
tive nada em concreto que me tenha afetado mesmo pessoalmente, nem a nível
profissional, que me faça sentir rancor a este país. Simplesmente foram coisas
ligeiras, que não afetaram mesmo profundamente. (…) Quando voto sinto-me
português.” (Ricardo, 20 anos)
Um pormenor interessante é o facto da seleção nacional começar a ter cada vez mais
jogadores de diversas origens, aspeto que não passa despercebido:
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“Se repararmos agora a selecção está multicultural brasileiros, portugueses, outros de origem Africana tipo acho que acabam todos por se identificar eu também
me identifico com (…) apesar de serem de origens diferentes estão todos a defender a mesmas cores a mesma bandeira.” (David, 24 anos)
“(…) perguntam a tua identificação e eu posso mostrar: está aqui, sou portuguesa
e é igual aos outros, (…) Não sei dizer, identifico-me como uma cidadã exemplar
só, que segue as regras do povo português.” (Amélia, 25 anos)
Os laços de amizade criados em Portugal são um dos traços que mais ressalta da
convivência no país.
“Cresci com os laços da comunidade portuguesa, afectivos. [Para além do trabalho e da escola] há, mas não há muita. Fora isso não tenho amigos do acaso.
Se calhar nesse aspecto, tenho mais amizades cabo-verdianos [pessoas que
nasceram cá, de origem cabo-verdiana].” (Cândido, 27 anos)
“Bem, sentimento mais forte por Portugal, foi aqui que eu nasci. (…) No dia-a-dia
eu sou portuguesa. (…) A crise. Afecta os portugueses é igual. Nós, generalizo
os portugueses, porque sinto-me totalmente portuguesa.” (Vanessa, 24 anos)
“As amizades e o facto de ter crescido aqui. (…) Acho que a gente identifica [os
cabo-verdianos] um bocadinho com os portugueses.” (Nuno, 21 anos)
“Acho que o que fui ganhando é a cultura portuguesa. Aprendi um bocadinho
de tudo como vivi metade da minha vida em Portugal, metade da minha vida em
Cabo Verde, aprendi as duas coisas. (…) As novas músicas, como o pop, ainda
vou… [Gosta das] novelas portuguesas. “ (Armanda, 22 anos)
Todavia, em simultâneo com estas identificações positivas, nota-se um certo distanciamento. A complexidade da identificação é revelada pela informação contraditória
dos/as descendentes no momento das entrevistas, também porque para a maioria
(senão todos) era a primeira vez que estavam a analisar o que pensavam e sentiam
sobre o assunto. Por vezes, mediante a forma como a questão era colocada, a resposta poderia oscilar entre a identificação e a não identificação. Talvez por isso as
questões relativas a Cabo Verde tenham sido de mais fácil resposta, pois no dia-adia a sociedade portuguesa faz-lhes recordar a sua origem e da parte da família não
existe esse tipo de oposição (pelo menos da que vive em Portugal).
Quando as amizades são centradas em cabo-verdianos e descendentes de caboverdianos, a vivência no bairro e o uso do crioulo estão bastante enraizados e são
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uma constante, a ligação com a sociedade portuguesa perde-se, pois não existe uma
ligação afetiva clara com o mesmo.
“Primeiro não vejo nada que me faça sentir portuguesa” (Anita, 19 anos).
O seguinte testemunho refere-se a “eles”, não se incluindo a si próprio como um
Português, e relata acontecimentos passados da memória coletiva do país, que não
fazem parte do seu tempo remetendo à distância os feitos com os quais não se identifica.
“Cultura portuguesa está ligado, assim está ligado à saudade, ao fado, ao destino
ao que eles fizeram, os Descobrimentos.” (David, 24 anos)
A nacionalidade nem sempre pesa na identificação, variando de pessoa para pessoa. Pesa na falta de identificação com o país de acolhimento quando não a tem ou
a tem tardiamente. Aqui a ligação demonstrada é possível que esteja relacionada
com o que sente em relação à sociedade portuguesa: presente, mas distante, sem
a existência de um contacto direto e sendo a nacionalidade encarada como uma necessidade legal.
“Não me identifico. Apesar de já ser nacionalizada, o meu coração, o meu orgulho
é mesmo ser cabo-verdiana. Sempre que me perguntam eu digo, sou cabo-verdiana. Eu dou bem com eles, não tenho nada contra, cada um pertence a onde foi
feito e essas coisas e… pra mim é indiferente não tenho nada contra. Torço por
eles também.” (Amélia, 25 anos)
Em resumo, pode-se verificar que todos, à exceção de uma descendente, conseguiram mostrar aspetos de identificação com a cultura portuguesa.
10.1.3. Identificação cultural
A identificação cultural mais forte dos/das descendentes de migrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas diverge em dois grupos: uns identificam-se mais com Cabo Verde e outros com Portugal.
Podemos constatar que quem tem uma maior identificação com a cultura cabo-verdiana também fala mais o crioulo no dia-a-dia.
“Os sentimentos que predominam na minha cultura é a cultura Cabo-verdiana,
porquê por exemplo eu posso passar seis horas do meu dia na escola, na faculdade e as outras doze, quinze que estou acordada e em casa ou com os meus ami-
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gos e eu passo mais tempo com os meus amigos cabo-verdianos, com os meus
pais, por isso, eu sei muito mais da cultura Cabo-verdiana do que sei da cultura
Portuguesa, por isso é a cultura Cabo-verdiana que predomina no meu dia-a-dia
a minha essência eu posso dizer que sou portuguesa porque nasci em Portugal
e isso tudo, mas eu sinto-me mais uma Cabo-verdiana do que uma Portuguesa,
aquilo que eu sempre digo.” (Nádia, 19 anos)
“Eu tenho a tendência sempre a dizer: sou cabo-verdiana, porque pela origem
dos meus pais, pela minha origem, para mim… muitas vezes penso que sou portuguesa, mas… só… pelo BI, ou seja, nasci em Portugal, sim sou portuguesa.
Mas… porque me identifico mais com Cabo Verde, mais com as atitudes, mais
com a cultura, logo tenho sempre a tendência a dizer sou cabo-verdiana.” (Anita,
19 anos)
Como foi referido no capítulo 3, se as pessoas se identificam com o bairro porque
as liga a memórias de Cabo Verde, o facto de este ser rejeitado pela sociedade de
acolhimento é associado à própria rejeição da cultura cabo-verdiana. Deste modo,
percebe-se a ligação afetiva com o bairro, se este representa Cabo Verde:
“Identifico-me mais com Cabo Verde. Sinto-me imigrante aqui. Apesar de ter a
nacionalidade. (…) Mais cabo-verdiana, por causa do bairro: é uma coisa muito
importante, é o que tem tudo, representa mesmo Cabo Verde, representa a cultura cabo-verdiana.” (Armanda, 22 anos)
É atribuída uma grande importância à religião, uma prática importante na comunidade cabo-verdiana. Apesar da sociedade portuguesa ser maioritariamente
Católica é feita uma distinção entre os dois países. Assim, a identificação com as
práticas religiosas dá “um sentido de pertença a um grupo ou comunidade.” (Neto
e Ferreira, 2004: 172).
“Mais cabo-verdiano porque através das atitudes tomadas pelos portugueses e
pelo que me foi atribuído a mim, a mensagem que os meus pais transmitiram.
(…) os cabo-verdianos têm mais aquela cultura de ir à missa, de rezar. Já os portugueses, (…) o que eu acho 50% fazem isso, outros 50 são mais liberais, menos
crentes. (…) Faz uma pessoa mais confiante, mais humilde. Ser católico evita certas atitudes” (...) (Ricardo, 20 anos)
A maior identificação com Portugal está relacionada com o nascimento no país, a
convivência na escola e no trabalho, os relacionamentos e amizades que mantêm,
seja com portugueses e/ou cabo-verdianos, e o presente estilo de vida. Assim, os hábitos adquiridos parecem influenciar a identificação com Portugal. Tendo em conta
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algumas dificuldades que sabem existir em Cabo Verde, torna-se complexa a visualização de um futuro no país.
“Acabo por ser de Portugal não é. É a onde estou onde cresci as minhas raízes
estão mais aqui gosto de Cabo Verde, mas eu não me vejo assim a viver lá, vou
de férias não tenho problema nenhum imagino mas assim a viver lá talvez não
conseguia…” (David, 24 anos)
“Sentir-me, sinto-me mais português. Facilmente no trabalho, é o português
mesmo predominante. A outra cultura que eu sinto cabo-verdiana é quando chego aqui [no bairro], é uma zona mesmo cabo-verdiana, uma pessoa sente-se
mais perto da cultura.” (Cândido, 27 anos)
“Identifico-me mais com a cultura portuguesa. Identifico-me [com a cabo-verdiana], mas mais com o português.” (António, 25 anos)
“Acho que sinto-me mais portuguesa, porque tudo o que sou, adquiri aqui, o resto
foi por acréscimo dos meus pais.” (Vanessa, 24 anos)
Assim, podemos constatar que há descendentes que se identificam mais como Portugueses e outros como Cabo-verdianos. Tendencialmente, os que falam mais crioulo identificam-se mais com Cabo Verde e os que falam mais português com Portugal.
Daqui sobressai o papel da língua como elemento estruturante da identidade cultural
(vd. capítulo 4).
10.1.4. Compreensão da identidade
Segundo Cuche, “cada identidade integra, de modo sintético, a pluralidade das referências identificatórias ligada à sua história.” (2006: 148)
Giraud fala de uma “identidade mista” relativamente aos/às jovens descendentes de
imigrantes e Cuche ainda refere que a “integração de duas referências identitárias”
dificilmente serão equivalentes, pois no contexto em que se encontram inseridas
dificilmente o serão (Cuche, 2006: 147-149). Por sua vez, os/as descendentes de imigrantes incorporam na sua identidade esta dupla referência, mas não são equivalentes. Por último, a dupla (ou múltipla) nacionalidade é de extrema importância para
imigrantes e seus descendentes “sendo a forma de reconhecimento de múltiplas
afiliações e identidades” (Castles, 2005: 90).
A compreensão da identidade muitas vezes não está clara para a própria pessoa.
Às vezes são questões que estão em constante mutação e que nós mesmos não
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damos o devido tempo de análise para podermos dizer e afirmar: - isto sou eu, é a
minha identidade. Tal aconteceu com alguns/umas entrevistados/as, que afirmavam uma coisa no início das entrevistas e no final as frases já vinham reformuladas,
não com as certezas exatas de quem se conhece (ou pensa que se conhece), mas
com a complexidade de quem se apercebe que tem várias facetas e pertenças e
que no dia-a-dia é necessário harmonizar todas as partes para que se completem
e complementem. Almeida (2008) descreve exatamente esse equilíbrio entre “dois
mundos”:
“(…) não há nenhuma razão metafísica para uma pessoa se conservar [numa
cultura ou noutras] (…) Há, sim, leis psicológicas (…) pelo menos no sentido
de que não se poderão aplicar a cada indivíduo com a mesma intensidade
– que condicionam (…) a criar mecanismos de sobrevivência e de equilíbrio
entre esses dois mundos. A aculturação dá-se é nele. Mas as proporções e
os graus de intensidade variam de indivíduo para indivíduo. Das limitações
de toda a ordem e das possibilidades inatas e adquiridas de cada um. Mas
também dos próprios gostos.” (Almeida, 2008: 379)
Podemos também constatar essa descrição de “dois mundos”, se quisermos de
duas e/ou mais pertenças, na primeira pessoa:
“Porque eu sou, porque os meus pais são cabo-verdianos que eu tenho de seguir
uma alimentação típica cabo-verdiana, não lá em casa varia. Por isso que eu digo
que eu consigo viver com os dois mundos, lado a lado, sem haver uma distinção,
ó ver, por exemplo o meu lado português pender mais para o meu lado cabo-verdiano, não para mim é a mesma coisa. Os dois são importantes, porque os meus
pais, como já disse, incutiram-me a cultura cabo-verdiana, mas ao mesmo tempo com a escola, a instituição escola, incutiram-me outros valores e eu consigo
viver com os dois valores sem, sem haver aquela coisa de, de se contrariarem ou
haver um… será que isto na cultura cabo-verdiana certo e na cultura portuguesa
é errada? Não há uma diferença entre eles.” (Nádia, 19 anos)
A compreensão das várias identificações enquanto parte de uma identidade faz-se
através de várias constatações e análises do que se vivencia no dia-a-dia. Como diz
Amin Maalouf, a identidade é feita de várias pertenças “de todos os elementos que
a moldaram segundo uma «dosagem» particular que nunca é a mesma de pessoa
para pessoa” (Maalouf, 2009: 10).
“Eu identifico-me sendo, sendo portuguesa e cabo-verdiana, mas como eu já
tinha referido atrás sou mais cabo-verdiana do que portuguesa, eu sinto-me portuguesa porque eu sinto-me super à vontade quando estou com os meus colegas,
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numa conversa, estamos a debater um tema, algum acontecimento, algo que
seja por exemplo, uma pessoa, eu sinto-me à vontade, no meu português, eu
não sinto problema em falar português com os meus colegas é chegar ao pé dos
meus colegas, estão a falar do quê, entro na conversa e estou enturmada, sendo
cabo-verdiana é tudo o que eu faço desde a minha maneira de pensar à minha
maneira de agir acho eu.” (Nádia, 19 anos)
“Não sei definir, realmente não sei definir porque aqui às vezes passo por estrangeira e em Cabo Verde passo por turista, portanto não sei mesmo. (…) Sou as
duas coisas, sou portuguesa, sinto-me muito portuguesa, foi aqui que nasci, mas
tudo o resto sinto muito também, sinto-me bastante cabo-verdiana. Porque os
meus pais são de lá, as próprias pessoas em casa praticamente são de lá, a família a maior parte em Cabo Verde, os avós aquela coisa que a gente respeita muito
também moram lá (…) [A escola marcou a sua identidade] Foi onde comecei a
fazer os primeiros amigos e tornaram amigos até hoje, foi na escola que aprendi
bastantes coisas.” (Vanessa, 24 anos)
Mas há aspetos que acabam por marcar e influenciar uma maior aproximação com o
país de origem dos progenitores, nomeadamente viagens a Cabo Verde:
“Os momentos que foram marcantes, acho que foram as minhas viagens porque
desde pequena que vou a Cabo Verde. Acho que foram as minhas viagens a Cabo
Verde que me fez sentir posso ser portuguesa mas aquilo com que mais te identificas é a cultura cabo-verdiana, porque é aquele olhar para uma realidade que
as pessoas aqui em Portugal não conhecem, que é outra coisa e que em Portugal
não se conhece.” (Nádia, 19 anos)
“A primeira é a tal questão do cabo-verdiano que praticamente conheço tudo de
Cabo Verde não é, e estive lá poucas vezes. Tipo sei falar, conheço os costumes
em Portugal estou aqui 24 horas diárias, twenty four for seven, também conheço
todos os costumes cresci aqui, mas ao mesmo tempo estou sempre em contacto
com Cabo Verde tipo há sempre alguém que vai viajar ou alguém traz coisas de
lá, traz música, traz comida. Não posso dizer que eu sou uma coisa ou sou outra,
não vou dizer não é no BI está lá português não é, mas eu não sou só isso tenho
um bocadinho de tudo em mim.” (David, 24 anos)
Ou uma maior identificação com o crioulo do que com o português:
“Porque eu para falar sinto mais fácil falar em crioulo acho que é melhor expressar-me… não sei é mais fácil eu não sei é porque eu não tenho muitas coisa
muitas feições ou muitas coisas que me digam ah eu sou portuguesa.” (Anita, 19
anos)
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“Tudo o que eles são [o pai e a mãe], eu acho que sou um bocadinho. (…) Cabo
Verde: nasci lá, os meus pais são cabo-verdianos, falo mais crioulo do que português, essas coisas.” (Nuno, 21 anos)
A mudança de nacionalidade não altera automaticamente o sentimento de pertença,
principalmente quando se sente que esta deveria ser adquirida à nascença:
“Cabo-verdiano (se me perguntarem), português mesmo só no papel (aos 18
anos). Porque só quando mesmo fiz 18 anos, é que tive a possibilidade de ser
português. Durante esses 17 anos anteriores eu era cabo-verdiano, então porque,
porque agora mudar para documento português, agora mesmo acho que só ficou
no papel. Se fosse para ser português então logo à nascença ou por exemplo
passar alguns poucos anos, podia ser português. Mas como isso não foi possível,
agora após passados 17 anos, 18 anos pronto, é que sim torno-me português,
acho que mais vale continuar com aquela nacionalidade com que eu cresci.” (Ricardo, 20 anos)
“As duas coisas, eu sou as duas coisas, mas mais cabo-verdiana. A nacionalidade é mais para ter acesso ao trabalho. Sinto-me mesmo como cabo-verdiana.”
(Armanda, 22 anos)
Pode ainda destacar-se em alguns relatos a necessidade de não se sentir preso apenas a duas culturas, mas de beber de várias influências:
“Cidadão do mundo (…) Porquê, parece que somos obrigados a escolher eu tenho
um bocadinho dos dois em mim eu sou Português e Cabo-Verdiano, parece que
somos obrigados a fazer uma divisão dos dois é um bocadinho estúpido não é tipo
nós... não posso dizer que eu sou cem por cento Português tenho uma costela
Africana assim bem vincada. É uma pergunta assim difícil.” (David, 24 anos)
Por outro lado, os contextos permitem e facilitam a identificação com determinada
cultura. E a apresentação que efetuam de si mesmo, muitas vezes, vai ao encontro
do que se espera deles:
“(…) se estiver num concerto de música cabo-verdiana sou ali um cabo-verdiano,
mas também é engraçado eu também posso passar na rua e muita gente se
calhar nem pensa que eu sou português não é, identificam-me imediatamente
como africano, tenho que dizer que se calhar sou português para chegarem lá.
Sei se eu estiver com uma t-shirt da selecção num campo, é português ele é negro, mas é português tipo o ‘Miguel’ (jogador da selecção de origem africana) ou
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assim ele vai ser logo identificado não é. A selecção Francesa isso é mais, é logo
não é. São todos franceses mas estão todos lá não é.” (David, 24 anos)
“Quando perguntam os portugueses, respondo: nasci cá, os meus pais é que são
cabo-verdianos. (…) O facto de ter nascido aqui, cresci aqui. Se calhar o único
conhecimento que tive da cultura cabo-verdiana foi mesmo viver junto com os
cabo-verdianos.” (Cândido, 27 anos)
“Acho que é equilibrado. Porque a minha cultura é 50/50. Na escola tenho muitos
amigos portugueses, porque estamos em Portugal, mas depois o resto vamos
buscar à cultura dos nossos pais: os filhos dos amigos cabo-verdianos, as festas
com pessoal cabo-verdiano, as discotecas.” (Vanessa, 24 anos)
Podemos concluir que a compreensão da própria identidade é algo que ainda está
em adaptação e em aprendizagem.
10.2. Perceções da hetero-imagem

A relação de “nós” por oposição aos “outros” está muitas vezes sujeita a diferente tipo
de tratamentos, pois tomamos por base a nossa cultura, os nossos valores, a nossa
identidade, e agimos em conformidade, como se essa fosse a verdade absoluta e o
modelo a seguir. Laraia explica o motivo dessa dicotomia: “O ponto de referência não
é a humanidade, mas o grupo. Daí a reação, ou pelo menos estranheza, em relação
aos estrangeiros” ou ao que seja externo a nós (2001: 72).
Com este capítulo ambiciona-se compreender se existem diferenças de perceções
em termos de identificação e da forma como os/as descendentes são percecionados
fora do bairro.
10.2.1. A perceção de como as outras pessoas veem o bairro
De uma maneira geral, os/as descendentes têm a perceção de que o bairro é visto
de forma negativa, com casas sem qualidade e equiparado a um bairro social. No
entanto, alguns começam a acreditar que a imagem do bairro está a mudar, que
atualmente já é visto de forma menos preconceituosa:
“(…) antigamente havia mais aquele preconceito “o Talude é um bairro é problemático” e hoje em dia não, o pessoal vê o Talude com outros olhos (…)” (Nádia,
19 anos).
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“Ai, que isto é só barracas que devem haver muitos roubos e muitas coisas…
quando chove perguntam sempre se não houve nenhuma inundação a uma casa
ou coisa parecida. Pensam que somos o típico bairro social daqueles pobres que
as casas são as típicas barracas mas daquelas chapas mesmo, que temos muitos problemas financeiros sei lá.” (Anita, 19 anos)
“Eu acho tipo têm aquela imagem tipo de um bairro social, com delinquentes,
imagem tipo: há delinquentes, pobreza, miséria também. Acho que as pessoas
tipo sem conhecer, tipo têm uma imagem errada, só que tipo após virem cá ao
bairro, vêem as coisas positivas já vêm para outro lado. Acho que não é só neste
bairro, qualquer bairro são assim diria bairro de lata já tem uma má imagem
tinha logo jeito de pobreza, criminalidade algo do género.” (Ricardo, 20 anos)
O facto de ser um bairro com muitos imigrantes e descendentes de imigrantes também influencia e pesa na opinião das pessoas sobre o mesmo. Não sentem que se
faça justiça ao bairro e a quem nele vive com a imagem de minoria, de miserável e
ao mesmo tempo marginal. O bairro já passou por alguns problemas, mas agora
considera-se que é um bairro calmo e que a realidade que aí se vive não é ilustrativa
da representação exterior que este tem, enfim, da má fama.
“As pessoas que não vivem no bairro, pensam que é um bairro como outro qualquer, de pontos negativos, pensando: - Ah, ali só existe pretos, e é pretos e só
confusão, é isto é aquilo, mas não, estão completamente enganados. Eu vivo num
bairro, com muito orgulho, um bairro calmo, não tem rivalidade entre bairros,
já teve algum, mas isso faz parte do passado, felizmente acho que essa parte já
acabou.” (Amélia, 25 anos)
O próprio realojamento faseado de algumas famílias acaba por não ajudar na imagem do bairro, pois cada vez que uma família é realojada a casa é derrubada e os
destroços nem sempre são imediatamente recolhidos.
“Podem ver isto: o lado bom ou o lado mau. Algumas pessoas estarem a ir embora, estarem a demolir, parece ruína, casas abaixo.” (António, 25 anos)
Outra ideia que surge nos relatos é nem sequer saberem da sua existência, por ser
nos arredores e não ter qualquer tipo de infraestrutura. Mas quando os/as jovens
pensam em outros bairros também pensam em coisas negativas, pois acaba por se
acreditar naquilo que se ouve.
“Isso é sempre… é como eu por exemplo vejo a Apelação: tou de fora vejo uma
coisa negativa… há pessoas que às vezes nem reconhecem onde fica o Talude.
Sandra Barros Delgado

158

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

Talude é uma zona desconhecida dizemos Catujal aí é que tão a ver. As pessoas
que sabem que há um bairro eu nunca oiço problemas. No Catujal em si falam:
um bairro com problemas, têm medo.” (Armanda, 22 anos)
Verificamos que, de uma maneira geral, todos concordam com a imagem negativa
que o bairro acarreta. A diferença é que para alguns essa imagem é algo do passado
ou anterior a um contacto mais direto com o bairro.
10.2.2. A perceção de como são vistos
Para Cuche “a identidade é sempre resultante da identificação que nos vemos ser
imposta pelos outros e da que nós próprios afirmamos.” (2006: 150)
A perceção dos/as descendentes de migrantes sobre a forma como são vistos pela
sociedade ou os/as cabo-verdianos/as, em geral, afeta a forma como veem a sua
imagem:
“(…) tenho um colega meu que não pára de me chamar rapariga do gueto. Ele
acha por viver num bairro social onde todos, a maioria são cabo-verdianos, sou
do gueto.” (Nádia, 19 anos)
“Quando falam dos cabo-verdianos em geral, sinto que também que estou lá incluído. Há sempre aquela coisa: - os cabo-verdianos não sei quê… Aquela parte
toca-te.” (Cândido, 27 anos)
A questão da cor é outra situação que está presente na perceção de serem vistos
como Portugueses ou não. Aliás, esta é umas das questões fulcrais identificadas
como motivo para não serem aceites pela sociedade:
“Talvez tipo cabo-verdiano por causa da cor, e português através do documento
de identificação.” (Ricardo, 20 anos)
“(…) aquela coisa de tentarem adivinhar olham para uma pessoa e dizem: ah ela
é africana (…) mas de que país sou africana, porque quando falo o crioulo, vêem
logo que sou cabo-verdiana. Sou portuguesa, porque alguma parte da sociedade
considera-me portuguesa, a minha nacionalidade é portuguesa então, consideram-me portuguesa, se não tivesse nacionalidade portuguesa não me consideravam portuguesa (…). Eu acho que é mais isso olham para mim e vêem que eu
sou de cor (…)” (Nádia, 19 anos).
“Querer viajar e constar no passaporte que sou cabo-verdiana apesar de ter nascido aqui. Para a sociedade é cabo-verdiana apesar de ter nascido aqui. A maior
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parte das pessoas perguntam-me: - É de onde? Acho que não me consideram
portuguesa, [devido] à cor da pele.” (Vanessa, 24 anos)
“Nunca me consideraram portuguesa. (…) Por vezes acho que influencia porque
muitos dizem, tu és descendente de cabo-verdiano, logo és cabo-verdiano não é
porque tens o papel que és portuguesa. Isto é, dizem que se houver (…) daquelas
crises mundiais onde vai toda a gente para a tua terra eu sou recambiada para
Cabo Verde é a primeira coisa que me dizem, tu não estás numa terra que é tua
apesar de teres papel, dizem-me sempre isso.” (Anita, 19 anos)
“Eu no caso nasci cá, (…) havia pessoas na escola que pensavam que eu tivesse
vindo de Cabo Verde e sempre vivi cá não é. (…) Não vou dizer um certo ar de desconfiança mas tipo o quê, que ele é. É o português, é africano ou… é a tal questão
eu considero-me um cidadão do mundo tipo eu não me vejo confinado: à eu sou
português e cabo-verdiano, tenho conhecimento de outras culturas não quero
estar fechado só nessa redoma (…).” (David, 24 anos)
Como sentem que a sociedade não os considera portugueses/portuguesas, não sentem também necessidade de se expressarem como tal:
“Porque estou sempre a falar crioulo não expresso que sou portuguesa, dizem
que evito falar da minha nacionalidade, sempre que me perguntam digo que sou
cabo-verdiana.” (Anita, 19 anos)
“Por exemplo, se estou no meio de portugueses e olham para mim vêem logo só
pela maneira de ser e atitudes se calhar já devem pensar: - Aquela é uma caboverdiana ou aquela não é portuguesa.” (Amélia, 25 anos)
“Só pelo BI [quando mostra]. Há muita gente que pensa que só porque somos
negros, já somos todos bandidos. E isso não é assim.” (Nuno, 21 anos)
“Cabo-verdiana no trabalho, na escola, no geral: acho que em todo o lado.”
(Armanda, 22 anos)
Aferimos que os/as descendentes nem sempre se sentem em casa por experiências
de rejeição, que podem não ter ocorrido diretamente com eles, mas com algum familiar e que, portanto, funcionam como estado de alerta. A pergunta recorrente – “De
onde és?” – faz sentir que não se pertence a esse lugar, caso contrário não haveria
essa necessidade de questionamento constante.
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10.3. Influências das perceções da hetero-imagem nos percursos

A forma como se vive junto a uma comunidade, a sociedade no seu todo, a posição
de uma pessoa na estrutura social, as relações de poder, enfim, todos os elementos
presentes na interação social, condicionam tanto a autoimagem como a forma como
o outro nos vê.
Por outro lado, a personalidade pode ajudar a encarar as coisas de uma forma mais
positiva ou negativa, ou seja, o seu grau de satisfação com a vida. A felicidade também pode influenciar a perceção das situações que cada pessoa enfrenta na vida.
Segundo Myers e Diener (1995) “emergem quatro traços nas pessoas que são cronicamente felizes: auto-estima, um sentido de controlo pessoal, optimismo e extroversão.” (in Neto, 2004: 373)
De uma forma geral, nos relatos dos/das jovens descendentes podemos constatar
com maior frequência opiniões otimistas. Mas, por vezes, embora não tenham estado perante nenhuma situação marcante (seja positiva ou negativa), têm um discurso
tendencialmente mais negativo. Embora não seja possível retirar da análise dos relatos uma conclusão definitiva, pode sugerir-se que a influência da hetero-imagem
nos percursos dos/as descendentes pode estar relacionada com a autoestima, o
controlo que têm sobre as suas próprias escolhas e a satisfação em relação a elas.
10.3.1. Perceção da hetero-imagem e os seus efeitos
Segundo Allpond “as atitudes indicam-nos o modo como pensamos e sentimos em
relação às pessoas (…) o conceito de atitude está relacionado com graves questões
sociais como são os problemas de preconceito e discriminação.” (in Neto e Ferreira,
2004: 172)
“Acho que foi no 9º ano terem duvidado de mim: acho que não consegues acabar
o 9º ano, muito menos fazer o percurso do 12º ano, muito menos entrar na faculdade. Acho que foi aquela coisa de provar que estava errada [a professora] (…)”
(Nádia, 19 anos).
“Existem ocasiões que me transmitem mágoa e outras que não. (…) quando é a
equipa de futebol portuguesa traz vitórias fico satisfeito, fico feliz. Mas também a
parte negativa, a mensagem transmitida pela Manuela Ferreira Leite, que ela estava a falar em relação às obras, que tava a dizer que era para os cabo-verdianos,
brasileiros e ucraniano, senão me engano, isso também não achei muito correcto
da parte dela... ela está a dizer que os portugueses já não fazem isso, (…) para
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ela os trabalhos de mais esforço físico é para os imigrantes, o que é mais esforço
mental é para os portugueses.” (Ricardo, 20 anos)
Existe ainda outra questão que tem a ver com a associação da classe social
com a cor da pele. De facto, a “cor da pele deixa de ser uma questão de raça
para ser um problema de estatuto social.” (Saint-Maurice, 1997: 123). Esta é
uma questão que está ligada à perceção dos/as Portugueses/as face aos imigrantes
e descendentes e os preconceitos associados.
“Porque eu acho que eu criei na mesma sociedade que eles, fui integrado na
mesma cultura, acho que eles pensam que nos podem excluir, mas eu acho (…)
não podemos ser excluídos dessa sociedade.” (Ricardo, 20 anos)
“Qual é a tua primeira reacção quando vês uma pessoa de outra cor, achas que
ele é português ou é africano. É um bocadinho difícil no meio em que vivemos
agora que já há como eu disse muita diversidade cultural é difícil de apontar o
dedo, o mundo é cada vez mais global está-se cada vez mais, em mais sítios, é
complicado.” (David, 24 anos)
“Sinto, sinto, sinto que em qualquer parte por mais amigos e sociáveis que nós
somos com eles ou eles connosco, há sempre aquela sensação de “és imigrante”, ou “és de fora” ou “não és como nós”. (…) até no trabalho podes estar bem,
dar bem com as pessoas, mas metem de parte por seres estrangeiro. Não te consideram um dos seus. Acham não, que é estrangeira, não é como nós, há sempre
aquilo. (…) quando dizem: - Aquele preto, aqueles pretos. É uma discriminação (…)
Os portugueses só não são racistas quando o tal imigrante, o estrangeiro, o preto
tem alguma coisa favorável, por exemplo o caso do Nelson Évora, já lhe consideram patriota, consideram português, porque tem vantagens.” (Amélia, 25 anos)
Quando sentem que a sociedade os olha de modo positivo e não com rejeição, percecionam-se como mais próximos dos portugueses/portuguesas. Assim, a atitude que
estes têm para com os/as descendentes influencia claramente uma identificação de
proximidade com os mesmos:
“Às vezes sim, porque generalizam bastante: imigrante, para eles, que veio roubar o emprego. (…) Sim, inteiramente. Às vezes que inteiramente portuguesa,
mas depois a maneira como eles me tratam faz-me aproximar mais das nossas
raízes, identificar mais com ela. Sim.” (Vanessa, 24 anos)
“Influencia: quando vêem logo que é preto, associam a problemas, acho que é
isso. Também tem a ver com a comunicação social. A maioria tem a ideia que
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alguns jovens são problemáticos e isso também vai ajudar para eles terem outra
ideia. Para mim é uma palavra muito forte, negativa.” (Armanda, 22 anos)
Na mesma linha, sentir que transmitem uma imagem positiva, uma imagem diferente da que estavam habituados em relação aos negros, também influencia a sua
autoestima. A convivência permitiu alterar essa imagem negativa que existia a priori
por parte dos colegas numa nova escola:
Já tinha convivido com brancos e nunca senti aquele sentimento de discriminação. Lá houve um sentimento mais de… acarinharam-se, alguns acarinharam-se
mais pelo facto de não conviverem muito com os negros, quando conviveram com
a gente, pelo que eles disseram, tiveram outra imagem. (…)” (Ricardo, 20 anos).
Assim, podemos analisar que a mudança de perceção de uma hetero-imagem
negativa para uma hetero-imagem positiva, para além de permitir uma maior
autoconfiança nas atitudes, melhora as relações com colegas e potencia abertura
para futuras relações.
10.3.2. Afastamento e proximidade face à sociedade portuguesa
As interações no quotidiano acabam por ditar situações de maior afastamento ou
de maior proximidade na relação com a sociedade portuguesa. O ambiente escolar
e laboral é predominantemente português. Mas outros ambientes, como a vivência
no bairro, é considerada uma realidade diferente da portuguesa, como se o bairro
tivesse uma proteção e linguagem própria. A falta de identificação com a língua portuguesa demonstra esse afastamento em termos linguísticos:
“(…) posso ter-me afastado talvez pela forma de comunicação, sei lá, consigo expressar-me facilmente em crioulo e muitos com a nacionalidade, não sei como o
português assim não tenho muita facilidade em falar. Devo ter-me afastado uma
vez ou outra pela forma de comunicação.” (Anita, 19 anos)
O jovem do relato seguinte considera ter obtido a nacionalidade tardiamente mas,
apesar de uma certa revolta inicial, o facto de ter adquirido a nacionalidade tornou-se numa mais-valia para si, constituindo uma aproximação à sociedade portuguesa:
“Quando ainda não era considerado português que já não tinha por exemplo que
já não participava na sociedade activa. Não dava um contributo para poder melhorar a situação.” (Ricardo, 20 anos)
Sandra Barros Delgado

163

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

Em proximidade com a conclusão do estudo efetuado no Casal da Boba, Fernandes
constata que a “desidentificação com Portugal aparece associada à discriminação de
que são alvo.” (2006: 120)
“O povo português também tem muita mistura de Norte de África (…) e mesmo
assim eles às vezes querem discriminar os outros, (…) e isso às vezes faz me
sentir menos português, eu não me identifico nesse pensamento. (…) Quando era
mais novo sentia mais racismo agora praticamente não tenho sentido nada até as
camadas mais jovens estão-se a misturar mais, cada vez mais.” (David, 24 anos)
“Houve grupos mais africanos, fazer destrinça. Se calhar por necessidade de afirmação. O nosso ponto de vista ser igual. (…) 7º ao 9º.” (Vanessa, 24 anos)
“Para eles eu continuo a ser uma negra que vive na sociedade portuguesa, que
tem o documento de portuguesa, mas que é negra, nunca vai deixar de ser. Não
há misturas.” (Amélia, 25 anos)
Em suma, a rejeição, a discriminação e a própria falta de identificação da sociedade
portuguesa com os/as descendentes de migrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas
influencia negativamente na sua desconformidade e defesa em relação aos portugueses.

11. PERCURSOS DE VIDA: CONCLUSÕES DA PESQUISA
Neste capítulo apresentamos as conclusões e os resultados que mais se evidenciaram na análise dos percursos de vida dos/as descendentes de migrantes no Bairro
do Talude, objetivo central da nossa pesquisa. Apresentamos em anexo a síntese dos
perfis biográficos (vd. Anexo 5), onde descrevemos as principais características dos/
as jovens (Tabela 12) e onde procurámos salientar os traços que marcaram o percurso de cada um/umaa (Tabelas 13 a 22).
Percursos familiares

Da análise realizada às histórias de vida podemos constatar que, de uma forma geral,
todos/as se identificam de diversas formas com valores e símbolos que foram transmitidos pelos progenitores e/ou outros familiares. Os/As jovens selecionam partes da
cultura, nem sempre de modo consciente, e vão reconstruindo o que para si é o país
dos seus pais, que tem por base o próprio bairro, pois faz lembrar Cabo Verde. Assim,
são valorizados na cultura de origem aspetos como: desde o tratamento do cabelo à
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forma de vestir; a educação; a forma de tratar as pessoas mais velhas; a solidariedade; o respeito pelas tradições, que aumenta a sua identificação com Cabo Verde.
Verificam-se situações de pouco conhecimento da língua portuguesa por parte dos/
as jovens descendentes de imigrantes antes da entrada para a escola. Em relação
à ligação com o crioulo, o vínculo é variável de jovem para jovem. Há cinco jovens
que falam crioulo em casa, um fala português e crioulo e os restantes quatro falam
português, podendo usar expressões de uma ou outra língua. A relação com a língua
também está intrinsecamente ligada ao bairro.
Nota-se que existe por parte dos pais e mães empenhamento para que os/as descendentes possam progredir e ter sucesso nos estudos. Principalmente as mães
assumiram o papel orientador com os/as filhos/filhas e estabeleciam um contacto
mais frequente com a escola. De uma forma geral, as famílias valorizam perante os/
as filhos/filhas a importância dos estudos, incentivando, alertando e dando como
exemplo os seus próprios casos, pois não tiveram a oportunidade de estudar mais. A
existência de irmã/irmãos mais velhos é uma espécie de amparo para os mais novos,
suavizando um pouco o seu percurso. A existência de vizinhos/vizinhas e de outros
familiares com escolaridade mais avançada facilita a trajetória.
Existem diferentes situações nas expectativas da família face ao desempenho escolar: em algumas situações existiu um maior apoio, quer na estrutura familiar quer a
nível de redes de apoio; noutros casos, os progenitores tinham expectativas diversificadas e algumas desadequadas, tendo em conta as estruturas de apoio existentes.
As relações família/escola são influenciadas por fatores como: as condições socioeconómicas; o estilo de vida; a falta de tempo; ou mesmo o desinteresse. A fraca participação é uma situação que atinge as famílias de maneira generalizada. Esta atitude
pode dever-se ao facto de os pais/mães sentirem que têm poucas ferramentas para
controlar e exercer a efetiva responsabilidade, mostrando urgência de maior formação para os/as pais/mães. Estes nem sempre compreendem o que lhes é solicitado,
pois existe dificuldade em perceber o português.
As próprias dinâmicas das famílias não são todas iguais. Há pais que estão ausentes
porque emigraram novamente ou que por vezes se encontram deslocados no país,
um pouco à mercê do trabalho; outros porque têm dinâmicas de lazer que implicam
maior ausência de casa, frequentando tascas após o trabalho. Existem, ainda, agregados em que as filhas mais velhas assumem as tarefas e lidas domésticas e maior
responsabilidade pela casa.
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Relativamente aos/às jovens descendentes a residir no bairro do Talude com os quais
os/as técnicos/técnicas trabalham, relatam que algumas famílias estão pouco estruturadas a nível de disciplina e regras. A cultura do medo e da autoridade não permite
a criação de espaços de confiança para partilharem os seus momentos e os seus
problemas. Nas oportunidades para participar em outras atividades, o papel da família é igualmente importante, quer pela sua presença ou pela sua ausência. Por vezes,
a família tem um papel que atrofia a participação dos/das jovens nas atividades por
falta de organização familiar.
O ambiente familiar é caracterizado por estabilidade e, de forma geral, um acompanhamento regular. Dada a situação económica era necessária disciplina para gastar
no essencial e uma educação de poupança. Todavia, algumas infâncias pautaram-se
por menor estabilidade.
Percursos no bairro

No historial migratório de certas famílias podemos verificar que Portugal foi a primeira escolha na maioria das vezes e vemos que essa ligação se efetuou devido à
existência de familiares já a viver em Portugal ou de pessoas conhecidas.
Tanto para os jovens que nasceram no bairro como para aqueles que foram aí residir
posteriormente com a família, o bairro é um espaço de refúgio: quer em termos económicos quer a nível cultural. As relações de proximidade e de confiança com a vizinhança estão bem patentes no discurso dos/as jovens descendentes, aspetos que de
alguma forma estão relacionados com a própria formação do bairro, pois as pessoas
construíram as suas casas e foram passando a palavra para os seus conhecidos,
ajudando-se mutuamente na construção das mesmas. A rede de apoio existente no
bairro também tinha o poder de dissuadir “ir para maus caminhos”. O facto dos vizinhos se conhecerem acabava por funcionar como uma rede de vigilância e proteção
mais alargada para as crianças e jovens.
O realojamento é uma questão que ainda não está resolvida e sobre a qual gostariam
de ter uma decisão. O facto de haver famílias que já foram realojadas afeta a estrutura de redes sociais anterior.
Em relação à influência que as amizades exercem também está relacionada com a
educação e personalidade do/da jovem. Desta forma, quanto maior a indecisão face
ao futuro maior a interferência. Há jovens para quem as amizades que predominam
são as do bairro. Esta situação poderá estar relacionada com a inexistência de outros
ambientes que estimulem a amizade para além da escola, do bairro e de atividades
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dentro do bairro. Algumas amizades acabam por se cingir a circuitos fechados, o que
contribui para a reprodução dos padrões em que se encontram.
Desta forma, o próprio técnico acaba por ser um amigo e o orientador dos jovens com
quem trabalha, mantendo uma função orientadora que não é preenchida em casa
nem na escola, sobretudo em certas famílias.
Os relatos dos/das jovens transmitem uma ideia positiva do seu sentimento de integração na sociedade portuguesa, pois a maior parte revela sentimentos de bem-estar perante a relação com os outros e as condições do bairro, entre outros aspetos.
Apesar de referirem situações problemáticas, como discriminação, a sua avaliação
geral é positiva. Os preconceitos e a discriminação de que por vezes são alvo constituem situações que ainda geram descontentamento. O/a jovem mesmo integrado/
integrada, sente que de alguma forma existem dois mundos. De um modo geral sentem-se integrados, mas o bairro acaba por ser um dos espaços em que sentem um
maior conforto. Assim, o bairro faz parte do sentimento de pertença, de se sentirem
integrados em Portugal.
A nível de apoios de instituições referem a AMRT como uma instituição com a qual
tiveram contacto no seu percurso. Os motivos para o contacto foram variados, desde
o acesso a explicações, a atividades realizadas ou mesmo para auxílio na procura de
emprego. O envolvimento contínuo, para além de se concretizar numa maior participação, levou a uma maior consciencialização do seu papel e do conhecimento que
podiam adquirir.
Percursos escolares

A participação das famílias no acompanhamento escolar dos/das jovens é reduzida,
situação que não afeta apenas as famílias cabo-verdianas e seus descendentes, sendo comum nas famílias com condicionantes socioeconómicas semelhantes.
Verifica-se que a não frequência do pré-escolar por parte de certos jovens não influenciou negativamente o seu percurso, embora seja consensual a elevada importância do pré-escolar na adaptação à escola básica e na aprendizagem da língua.
A análise comparativa dos seus percursos fez salientar como fator facilitador da
integração escolar a ajuda que alguns jovens sentiram por parte de professores/
professoras em ultrapassar problemas, confirmando como o papel dos professores
é fundamental na identificação das dificuldades sentidas pelos alunos/alunas. Observando-se uma diversidade de perceções dos/das descendentes face aos/às proSandra Barros Delgado
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fessores/professoras, pode considerar-se que a capacidade da gestão cultural nas
escolas depende da sua localização e é variável consoante a própria sensibilidade do/
da professor/professora.
Nota-se, também, diversidade no relacionamento com as turmas e na interação com
colegas do bairro, sendo de salientar que o tipo de turmas e os/as colegas têm influência no desenvolvimento dos/das jovens, na maneira de estar e no seu percurso
escolar, quer positivamente quer negativamente.
No nosso estudo, pode-se verificar pelos relatos dos/das jovens e do Diretor da
Escola que existem diversos fatores que influenciam – positiva ou negativamente
– o desempenho escolar, tais como: as tarefas domésticas e responsabilidades
familiares; a relação com os/as professores/professoras; a motivação; a turma
em que o/a aluno/aluna está inserido/inserida; as reprovações e ajuda (que recebe ou não) para contornar o problema; a autoestima; a mudança de escola.
No que respeita as perceções sobre a discriminação, distintas entre os/as jovens,
observa-se que a maioria sente que existia e continua a existir discriminação,
embora alguns se sintam protegidos no seu círculo de amizades.
Percursos no mercado laboral

A transição da vida escolar para a vida laboral dos/das descendentes faz-se, por vezes, devido à falta de motivação na escola, o desencanto e as amizades que compartilham o mesmo sentimento, a necessidade de ter as condições financeiras e
a decisão de começar a ganhar dinheiro. A soma destes aspetos contribui para o
afastamento precoce do percurso escolar, sendo que a capacidade económica do
agregado tem peso neste contexto.
A decisão de trabalhar resulta sempre da iniciativa dos/as jovens entrevistados. A
posição da família varia um pouco, mas, de uma maneira geral, preferiam que os/as
jovens apenas estudassem. Quando o/a jovem já não quer estudar, a família não tem
ferramentas suficientes para dissuadir os/as filhos/filhas. Neste cenário, a família
apoia a decisão de procurar trabalho, pois é necessário terem uma ocupação, principalmente se forem maiores de idade, os resultados escolares não se mostrarem
favoráveis e não acreditarem que os estudos continuem a ser um caminho viável.
Todavia, a família tem a noção do perigo de se começar a trabalhar cedo e perder o
interesse pela escola por ganharem capacidade de comprar o que desejam.
O início da procura de trabalho nem sempre dita o fim do percurso escolar, existindo
casos de trabalhadores estudantes. Por um lado, é importante para a família, que
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os/as filhos/filhas valorizem o trabalho. Por outro lado, os/as filhos/filhas sentem-se
constrangidos/constrangidas a sobrecarregar os/as progenitores/progenitoras com
as suas necessidades e não querem constituir outra fonte de despesa.
No início da relação com a atividade laboral, existe alguma tendência a desempenhar
o mesmo tipo de trabalho que os pais/mães, por ser mais fácil aceder a essas áreas.
Mas não se confina a uma reprodução, tratando-se mais de situações de transição
para ganhar algum dinheiro a curto prazo. Estando a par das dificuldades existentes
nessas áreas profissionais, a maioria pretende optar por outro tipo de trabalho e
assume essas atividades como temporárias. Testemunhar situações de desvalorização, exploração e discriminação no local de trabalho podem servir como incentivo
para objetivos futuros, no sentido de evitar situações semelhantes.
Verifica-se que as áreas onde ocorreu maior experimentação foram a de vendas e
construção civil, seguindo-se a restauração, o trabalho como empregada de limpeza
e em call centers.
Houve situações de mudança de emprego sem que o motivo da saída tenha sido totalmente esclarecedor. Mas a mudança de área deveu-se, muitas vezes, ao fim dos
contratos ou por falta de trabalho na área, implicando uma nova procura de emprego.
Este aspeto mostra a precariedade de certas áreas de trabalho e como o desemprego impõe uma certa mutabilidade na procura de novo emprego.
Além da possibilidade de mobilidade social, constata-se a procura de outras áreas
de trabalho e de alguma estabilidade a nível de vínculo laboral por parte de alguns
jovens descendentes.
Constatou-se, ainda, a relevância de manter uma boa relação com os/as colegas,
pelo apoio, pela identificação e também para perceber como reagem perante determinadas situações laborais.
Percursos em outras atividades

A participação dos/as jovens descendentes em outras atividades tem vários propósitos: contribuir para a divulgação da cultura cabo-verdiana, para a criação de uma
consciência crítica, para a sociedade em que se vive ou ocupar os tempos livres.
Quanto maior o contacto com o meio associativo, maior o envolvimento em diversas
atividades. A criação de espaços de debate e partilha, em ambientes diversificados
e distintos do bairro de residência e o confronto de diferentes perspetivas e opiniões,
facilita a desconstrução e reflexão sobre estereótipos que os/as próprios jovens
criam sobre a sociedade de acolhimento.
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As atividades que implicam a saída de Portugal permitem a relocalização de Portugal
e de Cabo Verde, possibilitando uma maior identificação com os dois países. Estas
atividades assumem um papel importante, pois contribuem para o desenvolvimento
de competências que de outra forma não estariam tão próximas dos/as jovens descendentes.
Os/as técnicos/técnicas que trabalham com os/as jovens realçam vários aspetos nas
suas vivências: identificação com Cabo Verde; dificuldades financeiras; privação de
condições habitacionais; falta de diálogo familiar; a cultura e os valores do bairro.
Os pais/mães acabam por estar um pouco afastados e os filhos/filhas tendem a ocultar-lhes muito do que experienciam no dia-a-dia. Assim, são os jovens mais velhos
que servem de exemplo e modelo para os mais novos, que tentam imitar e replicar
aquilo que veem. Portanto, as referências que os/as jovens descendentes e imigrantes têm no bairro acabam por ser muito limitadas e homogéneas, pois não têm acesso a outros estímulos. A falta de oportunidades, que acumulam com outras desvantagens sociais, faz com que enfrentem mais desafios que os restantes adolescentes.
Observa-se que a existência de certas dificuldades como a falta de apoio e acompanhamento familiar, “más companhias”, maus resultados escolares, parecem estar
na origem do consumo precoce de álcool, relativamente a alguns rapazes do bairro,
acompanhados pelos técnicos/as em certas atividades.
Em suma, verifica-se que é necessário melhorar o acompanhamento destes jovens
e, ao mesmo tempo, dar outras opções aos modelos existentes confinados ao bairro
e associados a expectativas limitadas.
O movimento associativo e a participação em atividades culturais, recreativas e cívicas constitui uma mais-valia, mas não é encarado ainda como alternativa por uma
parte dos/as jovens. Portanto, existe espaço para envolver mais jovens e promover
uma atitude mais consciente e responsável por parte dos/das mesmos/mesmas. Todavia, ainda que o movimento associativo possa ajudar no empoderamento dos/as
descendentes, os limitados recursos das associações apenas permitem o desenvolvimento de algumas atividades.
Influência do género nos percursos dos e das descendentes

Em termos de influência do género no contexto familiar pode-se observar diferenças
a nível da educação e da perceção do que deve ser o papel do homem e da mulher.
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Também é claro que a mulher deve ter um comportamento diferenciado do homem
e que dela se esperam determinadas competências. Existe pressão da comunidade,
associada à cultura cabo-verdiana, que influencia os comportamentos e as decisões
tomadas no âmbito familiar. Desta forma, espera-se que haja reprodução deste comportamento e papéis no momento das jovens terem a sua própria família. É dada
maior flexibilidade aos rapazes, pois as regras não se aplicam da mesma forma em
caso de amizades, namoros, horários, ou em relação às tarefas domésticas.
As diferenças de disponibilidade em função do género têm repercussões em termos
das atividades em que os/as jovens descendentes participam, pois as raparigas assumem maior responsabilidade familiar, tendo, por consequência, menor disponibilidade para atividades exteriores ao espaço doméstico e familiar.
No bairro sente-se uma espécie de continuidade do espaço familiar. Assim, as
jovens acabam por estar menos expostas a uma série de situações de risco que
poderiam interferir nos seus percursos e que também condicionam o respeito
que os amigos sentem pelas irmãs ou parentes do sexo feminino. Estas mesmas
diferenças de papéis e padrões educativos podem justificar uma maior tendência
para comportamentos de risco nos rapazes.
Em relação ao contexto escolar, existe a ideia de que ser mulher possibilita e proporciona maior sucesso. Na verdade, as perceções de alguns rapazes face à escola são
condicionadas pela hipervalorização do futebol como atividade profissional, o que os
leva a desvalorizar a necessidade de estudar. Sobressai, ainda, a diferente persistência dos progenitores no trajeto escolar face às filhas, no que toca à perceção dos/as
jovens. Ou seja, existe maior insistência e controlo relativo ao desempenho escolar
das filhas do que em relação aos filhos.
Os relatos dos/das descendentes não expressam uma visão unânime nem são conclusivos relativamente a eventuais diferenças no percurso laboral em função do género: uns sublinham que a pouca escolaridade condiciona as opções e que existe
uma maior dificuldade para os homens; em contraponto, existe a opinião de que as
mulheres têm menos oportunidades de emprego pelo difícil acesso a certas áreas,
devido à discriminação em função do sexo.
Conclui-se, deste modo, que continuam a existir desigualdades nas relações vividas
na família, na escola, no mercado de trabalho e no bairro com base nas diferenças
entre os sexos. A atribuição desigual de responsabilidades por parte dos pais/mães,
assim como um menor controlo parental face aos rapazes, parece condicionar os
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percursos dos/as jovens descendentes. Contudo, é necessário que estas diferenças
não permitam a manutenção das desigualdades e assimetrias de poder nas interações sociais em função do género, seja em que situação for.
Autoimagem e perceção da hetero-imagem

Ao analisar as histórias de vida, verifica-se que existe variedade de influências e complexidade de pertenças pois a identidade vai sofrendo alterações ao longo da vida.
A totalidade dos/das jovens aqui retratados identifica-se com a cultura cabo-verdiana. Mas, ao mesmo tempo que sentem a ligação com a língua, o orgulho e a saudade
e se identificam com o país de origem, também conhecem as limitações de Cabo
Verde e, portanto, não se imaginam a viver no país. Os familiares acabam por ser
uma ligação afetiva importante que mantêm com Cabo Verde. Também por oposição
à falta de reconhecimento da sociedade de acolhimento, abraça-se ainda com maior
facilidade a cultura que não rejeita a pertença dos/as descendentes de migrantes,
constituindo as viagens a Cabo Verde um marco na identificação com a cultura associada às origens familiares.
Neste contexto, existe uma forte identificação com o bairro devido à sua ligação com
memórias de Cabo Verde, estabelecendo-se, de facto, uma ligação afetiva simbólica
entre bairro e país de origem. Aliás, o facto de este ser rejeitado pela sociedade de
acolhimento é interpretado como sendo a própria rejeição da cultura cabo-verdiana.
Não obstante estas perceções, de uma maneira geral os/as descendentes identificam-se com a sociedade portuguesa. Verificou-se que todos, à exceção de uma
jovem, mostraram aspetos de identificação com a cultura portuguesa.
A discriminação é apontada como uma das desvantagens de viver em Portugal, embora não pareça afetar a avaliação positiva que fazem da convivência na sociedade
portuguesa. Com efeito, os laços de amizade aqui criados são um dos traços que
mais ressalta da convivência no país. A nacionalidade nem sempre pesa na identificação, variando de pessoa para pessoa. Pesa na falta de identificação com o país de
acolhimento quando não a têm ou a têm tardiamente.
A maior identificação com Portugal está relacionada com o nascimento no país, a
convivência na escola e no trabalho, os relacionamentos e amizades que mantêm,
seja com portugueses e/ou cabo-verdianos, e o presente estilo de vida. Assim, os
hábitos adquiridos parecem influenciar a identificação com Portugal. Portanto, po-
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demos constatar que há descendentes que se identificam mais como portugueses
e outros como cabo-verdianos. Tendencialmente, os que falam mais crioulo identificam-se mais com Cabo Verde e os que falam mais português com Portugal. Daqui
sobressai o papel da língua como elemento estruturante da identidade cultural.
A perceção dos/das descendentes quanto à forma como são vistos pela sociedade
ou pelos/as cabo-verdianos/as, em geral, afeta a sua autoimagem. A questão da cor
é outra situação que está presente na perceção de serem vistos como portugueses
ou não. Aliás, esta é umas das questões fulcrais apontadas como motivo para não
serem aceites pela sociedade. Como sentem que a sociedade não os considera portugueses/as, não sentem também necessidade de se expressarem como tal.
Assim, a rejeição, a discriminação e a própria falta de identificação da sociedade
portuguesa com os/as descendentes de migrantes cabo-verdianos/as influencia negativamente na sua diferença e defesa em relação aos portugueses.
Por outro lado, quando sentem que a sociedade os olha de modo positivo e não com
rejeição, percecionam-se como mais próximos dos portugueses/portuguesas. A atitude que estes têm para com os/as descendentes influencia claramente uma identificação de proximidade com os mesmos. Na mesma linha, sentir que transmitem
uma imagem positiva, uma imagem diferente da que estavam habituados em relação
aos negros, também influencia a sua autoestima.
Neste sentido, a mudança de perceção de uma hetero-imagem negativa para
uma hetero-imagem positiva, para além de permitir uma maior autoconfiança
nas atitudes, melhora as relações com colegas e potencia abertura para futuras
relações.
Em suma, os/as descendentes tendem a assumir as suas pertenças sem que
exista uma competição entre elas, podendo também surgir outras influências subjacentes. Não existe uma identificação linear e homogénea, variando
de acordo com as suas experiências e percursos pessoais e as respostas que
encontram para fazer face aos problemas. A compreensão das várias identificações enquanto parte de uma identidade faz-se através de várias constatações e
análises do que se vivencia no dia-a-dia. Podemos concluir que a compreensão da
própria identidade é algo que ainda está em adaptação e em aprendizagem.

Sandra Barros Delgado

173

VÁRIOS PERCURSOS DIVERSAS IDENTIFICAÇÕES
DESCENDENTES DE MIGRANTES CABO-VERDIANOS NO BAIRRO DO TALUDE – UNHOS

REFLEXÕES FINAIS
A integração de diferentes culturas no espaço de sociabilização é complexa, assim
como é o crescimento e o amadurecimento, aceitar a mudança e o outro. O processo
da aprendizagem está em todo o percurso, desde a identificação até ao conhecimento. Com efeito, identificamo-nos com o que conhecemos e, antes de conhecer, temos
de aprender. Aprender implica ser algo novo para nós, a integração entre o novo e o
velho, entre a família e a sociedade, varia de descendente para descendente.
A identificação com dois ou mais países não tem que ser necessariamente confusa.
A interação com o outro e a forma como o outro (sociedade) o vê vai influenciar o
modo de estar e de se relacionar. O sentir-se à vontade numa dada cultura está relacionado com a forma com a forma como é olhado por essa mesma cultura.
O acompanhamento na escola por parte da família varia entre a rigidez e a falta total
de controlo. A disciplina e controlo na fase inicial da escola parecem estar mais ou
menos associados a um prosseguimento de estudo mais longo. Embora outros progenitores aparentemente também efetuassem esse controlo, a saída da escola antes
do 9º ano foi real para alguns jovens. Portanto, a dose certa não é igual para todo o
jovem, mas importante é, certamente, a presença da família em todas as etapas do
jovem. Ou seja, sentirem que se precisarem de apoio, têm a quem recorrer.
O que contribui para a saída precoce da escola é uma conjugação de fatores num determinado momento, nomeadamente: o meio familiar (relacionamento com os pais,
condições socioeconómicas e estrutura de apoio); o meio escolar (relacionamento
com professores e colegas); e o bairro (amizades e outras estruturas de apoio).
As redes sociais desempenham um papel importante na migração e contribuem
para a concentração da comunidade cabo-verdiana em bairros. As amizades entre
os pares têm bastante importância em termos de integração, pois sentem-se integrados nas sociabilidades desenvolvidas. Nota-se que existe uma demarcação de
espaços no bairro em termos de idade e de género. De uma maneira geral, os/as
jovens sentem-se integrados embora referenciem a discriminação racial como uma
questão que ainda faz parte do seu quotidiano. Com a criação da AMRT esta passou
a fazer parte da rede de apoio para alguns descendentes, quer por motivos culturais
ou educacionais. A associação fomentou novos espaços de participação e aprendizagem.
O foco das escolas nos problemas dos/das jovens, por vezes, só vem acentuar as
desigualdades e diferenças, o que é necessário é que se incida sobre o mesmo tipo
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de oportunidades para os/as jovens descendentes de migrantes face às que outros
jovens da sua idade têm.
Está evidenciado que turmas instáveis geram resultados instáveis. Portanto, é necessário criar turmas mais equilibradas para todos terem a mesma igualdade de
aprendizagem. Deve haver mais oportunidades para os/as jovens cujo matéria lecionada não os “motiva”. Enfim, existe a necessidade de procurar e encontrar alternativas. Esta opção não deve ser uma alternativa facilitada, mas uma alternativa que
vá ao encontro das motivações dos jovens e necessidades do mercado de trabalho.
Na educação num contexto de multiculturalidade, o/a professor/professora é fundamental para integração dos/as jovens imigrantes. Foi possível verificar pelas entrevistas efetuadas que o facto do/da professor/professora ir ao encontro das necessidades específicas dos seus alunos/as constitui uma enorme diferença na sua
integração no sistema de ensino português.
Relativamente à aprendizagem por parte de alunos/alunas de origem cabo-verdiana
da língua portuguesa, deveria ter por base um/uma professor/professora que possua também conhecimento da língua cabo-verdiana. Desta forma, iria perceber com
maior facilidade o que está na base das dificuldades da aprendizagem e facilitar o
conhecimento da 2ª língua.
A situação socioeconómica fragilizada de uma grande parte dos/as imigrantes condiciona, em parte, a trajetória dos seus descendentes no percurso escolar o que, por sua
vez, irá ter influência nos seus futuros empregos e estabilidade social e económica.
Para fazer face à situação de horários não convencionais é necessário existirem mais
estruturas de apoio para que as mulheres que trabalham em horários diferentes tenham onde colocar os/as seus/suas filhos/filhas e estes possam ser acompanhados
e orientados.
Relativamente à educação, o que faz diferenciar filhos/as com a mesma base educativa? Com as mesmas oportunidades? O que faz diferenciar pessoas com as mesmas
condições económicas e a mesma idade?
Existe um percurso individual que cada pessoa percorre e influencia a forma como
realiza e encara esse percurso. O segredo parece residir na forma como se reage
às situações, em termos de facilitar o percurso com condições semelhantes. Cada
pessoa interpreta e reage ao ambiente em que está rodeado de maneira diferente e
este exerce a sua influência também de maneira distinta.
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Assim, mais do que questões relacionadas com a etnia ou o género, a integração
versus exclusão está relacionada com um conjunto de fatores em que predomina a
falta de acesso a recursos (organizacionais, educacionais, laborais) que estão principalmente vedados por questões socioeconómicas.
O que é que realmente influencia a identidade das pessoas? Porquê alguns jovens descendentes se identificam mais com portugueses/portuguesas e outros/outras mais
com os/as cabo-verdianos/cabo-verdianas? Estará ligado a estratégias familiares? Ou
estará ligado a um conjunto de fatores que acabam por contribuir com diferente peso
para diferentes pessoas? E qual a contribuição da personalidade individual da pessoa?
O facto de ter a nacionalidade parece influenciar positivamente para a identificação
com Portugal, mas não é suficiente. Poderão outras políticas e outras relações melhorar a integração? Podemos afirmar que um esclarecimento das políticas poderá
contribuir para uma melhor aceitação das mesmas, pois a falta de compreensão do
porquê leva a um acréscimo da falta de tolerância e a um sentimento de estar a ser
prejudicado/a injustamente.
No dizer de Almeida: “que os horizontes de cada um se devem alargar, é humanamente sadio que isso se faça sem se ter de decepar parte de nós.” (2008: 380). Portanto, a aprendizagem ao longo da vida e todo o processo a ele inerente é o que nos
torna o que somos. É o caminho, não o fim dele, que permite o enriquecimento do
ser humano. Assim, a educação é um fator de mobilidade social e de fornecimento de
maiores competências e ferramentas para lidar com os desafios presentes. A forma
como o/a descendente encara, pensa e perceciona a sociedade de acolhimento (no
trabalho, em termos de discriminação, relacionamento com a cultura de origem),
vai influenciar a estratégia de aculturação adotada na sociedade de acolhimento. O
modo como o/a descendente de migrante é encarado/encarada pela sociedade de
acolhimento é outra dimensão que é também necessária ser enfrentada através de
políticas de imigração inclusivas.
Assim, sem querer extrapolar ao fazer uma inferência geral, o que parece de facto
influenciar a construção da identidade dos/as descendentes de imigrantes, em grande parte, é a rejeição que se perceciona por parte dos/das portugueses/portuguesas
não os considerarem como sendo parte integrante da sociedade portuguesa.
Em conclusão, os pressupostos que fundamentam uma verdadeira integração são,
em nosso entender, o reconhecimento da interculturalidade como forma de descoberta de uma sociedade que se quer aberta, plural e intercultural, potenciando o
contacto entre culturas.
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ANEXOS
GUIÃO DE INQUÉRITOS POR ENTREVISTA – DIRETOR DA ESCOLA
1. Caraterização
1.1 Ano de abertura da Escola
1.2 Qual a vigência da atual direção
1.3 Como está a escola organizada? Tem atividades extracurriculares? Quais?
1.4 Quais são os principais equipamentos que existem na escola?
1.5 Qual a participação da escola em projetos de intervenção social que influenciam os/as alunos/alunas? Quais são? Quais os objetivos? Quais os parceiros?
2. Relações com outras instituições

2.1 Relação com a Junta de Freguesia
2.2 Relação com o Centro Paroquial
2.3 Relação com as associações locais
2.4 Relação com a AMRT
2.5 Relação com a polícia
3. Caraterização dos/das alunos/alunas

3.1 Características da população escolar (média de idades, desempenho/percurso escolar, reprovações/abandono escolar)
3.2 Qual a composição social e étnica da população escolar? Existem turmas
com maior diversidade étnica do que outras? Como é realizada a seleção das
turmas?
3.3 Os/as alunos/alunas descendentes de imigrantes cabo-verdianos integramse de que forma na escola?
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3.4 Existe algum mediador/mediadora a acompanhar os/as alunos/alunas quando se revele dificuldades de integração escolar?
3.5 No relatório da Rede Social no Concelho de Loures, Comissão Social de Inter Freguesias de Apelação/ Frielas/ Unhos de 2005, uma das propostas de
intervenção consistia num “animador sociocultural mediador entre a escola
e o bairro” e a “criação de um Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família”. Consideram uma prioridade? Se sim, existe na escola? Se não, porquê?
4. Alunos/alunas que residem no Bairro do Talude

4.1 Conhece o Bairro do Talude? Já visitou o Bairro? Já ouviu falar do Bairro
(aspetos positivos ou negativos)? Sabe onde se situa?
4.2 Como caraterizam os/as jovens descendentes de cabo-verdianos/caboverdianas?
4.3 Como se caraterizam as relações entre os jovens na escola? E as relações
tendo em conta a diversidade cultural? São relações de compreensão ou
de conflito?
4.4 Que tipo de comportamento têm durante as aulas, fora das aulas e no intervalo?
4.5 Qual o nível de aproveitamento escolar dos jovens descendentes de imigrantes do Talude, em comparação com os restantes? Se existem diferenças, qual é o motivo?
4.6 E a nível de reprovações? É superior à média?
4.7 Existe relação entre o aproveitamento escolar e o comportamento que
têm?
4.8 Como é o relacionamento dos/das professores/professoras com os/as jovens?
4.9 Existe a prática de se comunicarem para além das aulas?
4.10 Quais são as expectativas da escola em relação aos/às descendentes?
4.11 Que tipo de socialidades os alunos desenvolvem dentro e fora da escola?
Existe diferenças entre portugueses/portuguesas e descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas?
4.12 Existe algum tipo de problema que afete especificamente este grupo?
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4.13 Existe alguma sinalização das crianças da escola primária e quando passam para a Escola do Alto Moinho?
4.14 Como vê a língua materna, o crioulo, dos/as alunos/as descendentes de
imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas? Acha que interfere na escolarização? Como?
4.15 Como caracteriza, em termos globais, a situação de integração dos jovens
do Talude? E dos descendentes de imigrantes em geral?
4.16 Na sua opinião, que expetativas é que estes jovens têm face ao futuro?
Como vê o papel da escola face às expetativas destes/destas jovens?
5. A Escola e a Família

5.1 Qual é o nível de envolvimento/participação dos pais e mães na escola, de
uma maneira geral? Qual o nível de envolvimento/participação específico relativo aos pais e mães de descendentes de imigrantes? Existem diferenças?
Quais são? Em que atividades participam?
5.2 Se sim, porquê que acha que existem essas diferenças? (Falta de tempo, desinteresse, falta de conhecimento dos seus direitos, horários coincidem com
o trabalho)
5.3 Qual o tipo de ligação existe entre a escola e a família, em geral? E com as
famílias dos/as descendentes de imigrantes?
5.4 Quando os pais/mães são chamados à escola comparecem? E os pais/mães
dos descendentes de imigrantes?
5.5 Para além das reuniões de pais/mães, existem outros momentos para os
pais e as mães participarem na escola? Se sim, quais são? E nesses momentos os pais aparecem? Em que horário são marcadas as reuniões de pais e as
outras atividades?
5.6 Já existiu dificuldade de compreensão de pais/mães na escola? Se sim, quais
foram as medidas adotadas?
5.7 Na sua opinião, e em termos globais, como caracteriza as atitudes face à
escola e à escolarização dos/das filhos/filhas por parte dos pais e mães dos/
as descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas?
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GUIÃO DE INQUÉRITOS POR ENTREVISTA
– DIRIGENTE ASSOCIATIVA E TÉCNICOS
Nota: A parte III do guião é igual para a dirigente associativa e para os/as técnicos/técnicas.
I – Relações com Instituições Locais

1. Qual a relação com as instituições locais (Centro Paroquial e associações locais)?
2. Qual a relação com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal?
3. Qual a relação com a polícia?
4. Quais os projetos que desenvolvem com parcerias locais? Quais os objetivos, formas de cooperação?
5. Quais as perceções que as instituições têm do Bairro? E da AMRT?
II – Bairro do Talude

1.		 Qual a imagem do bairro que sobressai fora do bairro (positivas/negativas)?
Houve evolução nessa imagem?
2.

Quais os principais motivos para as pessoas contactarem a AMRT? Na sua opinião, por que razão as pessoas fazem esse contacto? Que avaliação faz disso?
Acha que as pessoas obtêm as respostas que procuram?

III – Atividades com os/as jovens

1. Quais são as suas funções na AMRT?
2. Quais são as atividades que desenvolve com os/as jovens?
3. Que tipo de comportamento têm durante as atividades? E entre si?
4. Existe relação entre o aproveitamento escolar e o comportamento que têm?
5. Qual é o seu relacionamento com os/as jovens?
6. Comunicam-se para além das atividades? Se sim, em que situações? Porquê?
7. Já teve de servir de mediador/a com os/as jovens? Se sim, descreva a situação.
8. Que tipo de socialidades os jovens desenvolvem dentro e fora do bairro?
9. Existe maior envolvimento dos rapazes ou das raparigas nas atividades?
10. Há diferença de participação entre rapazes e raparigas consoante o tipo de atividades? (Exemplos)
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11. Qual o tipo de envolvimento/participação e apoio que a família tem relativamente
a estas atividades? (Exemplos positivos e/ou negativos)
12. Como caracteriza os/as jovens descendentes de cabo-verdianos/as com quem já
trabalhou no bairro?

GUIÃO DE HISTÓRIAS DE VIDA – JOVENS DESCENDENTES
1. PERCURSOS NA FAMÍLIA
1.1. Cultura

–

Que valores te foram transmitidos da cultura dos teus pais? O que é que
achas que te foi transmitido que tenha a ver com a cultura cabo-verdiana?

–

E a língua? Que língua falavas/falas em casa e com a tua família?

–

Identificas-te com a cultura do teu pai e/ou da tua mãe?

–

Poderias descrever em que consiste essa identificação? (exemplos concretos)

1.2. Escola

–

Qual o papel da família no teu percurso escolar? Apoiou-te de alguma
forma?

–

Qual a opinião da tua família face à escola?

–

E o posicionamento da escola relativamente à tua família? Como era o
relacionamento entre o professor e os teus pais?

–

Quais as expectativas dos teus pais face ao teu desempenho escolar?
Qual o percurso escolar? Houve alterações ao longo desse percurso?

1.3. Contexto socioeconómico

–

A infância e adolescência foram vividas em comum com ambos os progenitores ou houve existência de separação, vivência com padrasto/madrasta?
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–

Descreve como é que era o ambiente familiar, como foi a tua infância e
adolescência, a tua vivência no bairro (relacionamentos, posições, educação, financeiro, tempo que passava com os pais [horário de trabalho
dos pais])

Quadro Resumo do Agregado Familiar
DADOS

ENTREVISTADO/

PAI

ENTREVISTADA

MÃE

IRMÃ/

_____

IRMÃO

Data chegada a Portugal
Data chegada ao Talude
Naturalidade (Ilha de Origem)
Nacionalidade (quando foi adquirida)
Data de Nascimento
Estado Civil
Escolaridade
Profissão
Conhecimento da língua
(à chegada, entrada na escola)
N.º de Viagens a Cabo Verde (datas)
Outras viagens

			

2. PERCURSOS NO BAIRRO
2.1. Redes sociais

–

Como veio/vieram (seus pais) viver no Talude? E veio por intermédio de
alguém?

–

Como te sentes a viver no bairro? (identificar e dar exemplos de aspetos
positivos e aspetos negativos)
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–

Sentes que tem havido mudanças ao longo do teu percurso? Se sim,
quais? Como te têm afetado (positiva ou negativamente)?

–

Tens mais amigos/as portugueses/as ou de origem africana? Porque
achas que isso acontece? E as amizades no bairro?

–

Como te sentes em Portugal? Sentes-te integrado/a? (dar exemplos de
situações em que se sente integrado/a ou não integrado/integrada)

2.2. Apoios e redes institucionais

–

Procuraste apoio de alguma instituição? Qual? Porquê? Qual a avaliação
que fazes disso?

3. PERCURSOS NA ESCOLA
3.1. Contacto Inicial com a escola

–

Frequentaste o pré-escolar?

–

Tinhas conhecimento da língua portuguesa no 1º ano de escola? (bom,
médio, mau, nenhum)

–

Sentiste dificuldades ao entrar na escola? Que tipo de dificuldades?
(exemplos concretos)

–

Tiveste ajuda de alguém nesse percurso?

–

Sentiste alguma dificuldade quando entraste na escola devido à tua língua materna?

3.2. Desempenho escolar e relação com os professores e colegas

–

Quais eram/são as tuas disciplinas preferidas? Porquê?

–

Quais eram/são as tuas notas?

–

Como definirias a relação com os/as professores/as, em geral? Algum
professor que tenha marcado o teu percurso escolar? Se sim, de que
forma?

–

Com quais te davas melhor e pior? Podes dar exemplos destas situações?
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–

Quais as expectativas que os professores tinham em relação ao teu desempenho?

–

Como te sentias nas turmas por onde foste passando?

–

Amizades na escola: Qual era a relação com os colegas e amigos? Como
era o comportamento nas aulas? E fora da escola?

3.3. Perceção da Escola

–

Como era o ambiente escolar?

–

De uma maneira geral, como descreverias o teu percurso escolar? (dar
exemplos concretos)

–

O que foi mais importante na tua experiência escolar até agora se tivesses de escolher o do 1º, 2º e 3º ciclo? Porquê?

–

Quais foram as escolas por onde passaste? Em que altura?

–

O que é que achas que foi mais determinante para estares no ponto em
que estás agora?

–

O que e que possa ter marcado neste percurso? E na experiência que
tens enquanto estudante?

–

Qual a tua situação atual face à escola?

Quadro Resumo do Percurso Escolar
ANO/MÊS

IDADE

ESCOLARIDADE
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4. PERCURSOS NO MERCADO LABORAL
4.1. Contacto inicial com o mercado laboral

–

Com que idade começaste a trabalhar? Quais as principais razões para
começares a trabalhar? De quem partiu a iniciativa de ires trabalhar?

–

Qual a opinião da tua família sobre o facto de começares a trabalhar?

–

Qual foi o primeiro trabalho? E que outros já tiveste?

4.2. Percurso no mercado laboral

– Como foi feito o teu percurso a nível profissional? Dificuldades sentidas e
aptidões desenvolvidas?
– Sentiste alguma vez que por seres mulher/homem/rapariga/rapaz as coisas no trabalho eram mais fáceis ou mais difíceis? Em que situações?
(exemplos concretos)
– Qual a relação com os/as colegas? Fizeste amizades? Sentias ou sentes
alguma identificação? (exemplos concretos)
– Como tem sido o relacionamento com as chefias? (exemplos concretos)
– Já trabalhaste fora de Portugal? Em que país? Área de trabalho? Duração?
– Área Profissional (permanência, mudança, gosto pela profissão)
– Tipo de Contrato
– Mudança ou permanência? Qual o motivo? Em que datas? E que idade tinhas?
– Já estiveste sem emprego? Durante quanto tempo?
Quadro Resumo do Percurso Mercado Laboral
DATA

IDADE

ENTIDADE
EMPREGADORA
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5. PERCURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES (ATIVIDADES EM ASSOCIAÇÕES,
DESPORTIVAS, RECREATIVAS)
–

Participas em associações ou em atividades de lazer? Quais?

–

Qual o papel destas atividades na tua vida? Sentis-te que as atividades contribuíram para o teu percurso? Foi uma mais-valia? (exemplos concretos)

–

Além dos aspetos que já referimos – família, bairro, escola, mercado de trabalho – que outras atividades tiveram importância para a tua identificação com o
país de origem e para com o de acolhimento (ou seja, aspetos em comum)?

6. PERCEÇÕES
6.1. Autoimagem

–

Como se sente relativamente ao(s) país(es) de origem dos progenitores?

–

Como se sente a viver em Portugal?

–

Quais os sentimentos de pertença que acha que predominam? (exemplificar com situações em que predomina o quê)

–

Como te definirias em termos de identidade: português/a, cabo-verdiano/a, as duas coisas ou mais alguma identificação?

–

Quando é que te identificas com Portugal e os portugueses? Porquê?

–

Sentes-te mais português/a ou mais cabo-verdiano/a? Porquê?

–

Em que contextos te revês como sendo português/a ou como sendo
cabo-verdiano/a? Por exemplo, existe algum contexto em que te sentes que sejas portuguesa? Há algum em que sejas cabo-verdiana? (dar
exemplos para cada uma das situações)

–

Quais as amizades e pessoas de referência que tens em Portugal? Ou
pessoa com que possas contar em termos de apoio?

–

Como te identificas com a cultura portuguesa? E com a cabo-verdiana?
(exemplos concretos)

–

Como exprime os laços criados com a sociedade portuguesa?

–

O que é que para ti influencia o sentimento de pertença (em relação a
Cabo Verde e a Portugal)?

–

Imaginas-te a viver em Cabo Verde?

–

Quais são os teus planos para o futuro?
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6.2. Perceção da hetero-imagem

–

Como achas que as pessoas não residentes veem o bairro?

–

Em que circunstâncias sentes que te consideram cabo-verdiano/caboverdiana? E português/portuguesa? Porquê? (dar exemplos de situações concretas)

6.3. Influências das perceções da hetero-imagem nos percursos dos/as descendentes

–

Sentes que o modo como os/as portugueses/as olham para os/as descendentes de imigrantes influencia a tua identificação em relação a
eles/elas? (dar exemplos negativos ou positivos)

–

A atitude que os portugueses têm, condiciona o teu sentimento pertença
relativo a Portugal? E o facto de viveres em Portugal?

–

Olhando para trás e verificando o percurso que efetuaste, que momentos foram marcantes na definição da sua identidade?

–

Houve situações de maior ou menor afastamento em relação à sociedade portuguesa?

7. A INFLUÊNCIA DO GÉNERO NOS PERCURSOS DOS E DAS DESCENDENTES
–

Achas que seres homem/mulher/rapaz/rapariga tem influenciado as tuas vivências e o teu percurso? Como?

–

Dá exemplos concretos de situações:
•

na família,

•

no bairro,

•

na escola,

•

no mercado de trabalho,

•

em outros contextos e atividades.
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GUIÃO DE HISTÓRIAS DE VIDA CLASSIFICADO
PELO SISTEMA DE CATEGORIZAÇÃO
1. PERCURSOS NA FAMÍLIA
1.1 Cultura

–

Que valores te foram transmitidos da cultura dos teus pais? O que é que
achas que te foi transmitido que tenha a ver com a cultura cabo-verdiana? – A11

–

E a língua? Que língua falavas/falas em casa e com a tua família? – A11

–

Identificas-te com a cultura do teu pai e/ou da tua mãe? – A12

–

Poderias descrever em que consiste essa identificação? (exemplos concretos) – A12

1.2. Escola

–

Qual o papel da família no teu percurso escolar? Apoiou-te de alguma
forma? – A21

–

Qual a opinião da tua família face à escola? – A21

–

E o posicionamento da escola relativamente à tua família? Como era o
relacionamento entre o professor e os teus pais? – A23

–

Quais as expectativas dos teus pais face ao teu desempenho escolar?
Qual o percurso escolar? Houve alterações ao longo desse percurso? –
A22; C23

1.3. Contexto socioeconómico

–

A infância e adolescência foram vividas em comum com ambos os progenitores ou houve existência de separação, vivência com padrasto/madrasta? – A31

–

Descreve como é que era o ambiente familiar, como foi a tua infância e
adolescência, a tua vivência no bairro (relacionamentos, posições, educação, financeiro, tempo que passava com os pais [horário de trabalho
dos pais]) – A31; A32
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2. PERCURSOS NO BAIRRO
2.1. Redes sociais

–

Como veio/vieram (seus pais) viver no Talude? E veio por intermédio de
alguém? – A32; B11; B12

–

Como te sentes a viver no bairro? (identificar e dar exemplos de aspetos
positivos e aspetos negativos) – B13

–

Sentes que tem havido mudanças ao longo do teu percurso? Se sim,
quais? Como te têm afetado (positiva ou negativamente)? - B13

–

Tens mais amigos/as portugueses/as ou de origem africana? Porque
achas que isso acontece? E as amizades no bairro? – B13; B2; G13; G14

–

Como te sentes em Portugal? Sentes-te integrado/a? (dar exemplos de
situações em que se sente integrado/a ou não integrado/a) – B2

2.2. Apoios e redes institucionais

–

Procuraste apoio de alguma instituição? Qual? Porquê? Qual a avaliação
que fazes disso? – B3

3. PERCURSOS NA ESCOLA
3.1. Contacto Inicial com a escola

–

Frequentaste o pré-escolar? – C11

–

Tinhas conhecimento da língua portuguesa no 1º ano de escola? (bom,
médio, mau, nenhum) – C11

–

Sentiste dificuldades ao entrar na escola? Que tipo de dificuldades?
(exemplos concretos) – C12

–

Tiveste ajuda de alguém nesse percurso? – A21; C21; C22

–

Sentiste alguma dificuldade quando entraste na escola devido à tua língua materna? – A11; C12

3.2. Desempenho escolar e relação com os professores e colegas

–

Quais eram/são as tuas disciplinas preferidas? Porquê? – C21; C23

–

Quais eram/são as tuas notas? – C21, C23
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–

Como definirias a relação com os/as professores/as, em geral? Algum
professor que tenha marcado o teu percurso escolar? Se sim, de que
forma? – C21; C33; C34

–

Com quais te davas melhor e pior? Podes dar exemplos destas situações? – C21

–

Quais as expectativas que os professores tinham em relação ao teu desempenho? – C21, C34

–

Como te sentias nas turmas por onde foste passando? – C22

–

Amizades na escola: Qual era a relação com os colegas e amigos? Como
era o comportamento nas aulas? E fora da escola? - C22

3.3. Perceção da Escola

–

Como era o ambiente escolar? – C31

–

De uma maneira geral, como descreverias o teu percurso escolar? (dar
exemplos concretos) – C32

–

O que foi mais importante na tua experiência escolar até agora se tivesse de escolher o do 1º, 2º e 3º ciclo? Porquê? – C32

–

Quais foram as escolas por onde passaste? Em que altura? – C32

–

O que é que achas que foi mais determinante para estares no ponto em
que estás agora? – C33

–

O que e que possa ter marcado neste percurso? E na experiência que
tens enquanto estudante? – A a G; C33

–

Qual a tua situação atual face à escola? – C23; C32; C33

4. PERCURSOS NO MERCADO LABORAL
4.1. Contacto inicial com o mercado laboral

–

Com que idade começaste a trabalhar? Quais as principais razões para começares a trabalhar? De quem partiu a iniciativa de ires trabalhar? – D11

–

Qual a opinião da tua família sobre o facto de começares a trabalhar? – D12
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–

Qual foi o primeiro trabalho? E que outros já tiveste? – D31; D32

4.2. Percurso no mercado laboral

–

Como foi feito o teu percurso a nível profissional? Dificuldades sentidas
e aptidões desenvolvidas? – D31; D32

–

Sentiste alguma vez que por seres mulher/homem/rapariga/rapaz as
coisas no trabalho eram mais fáceis ou mais difíceis? Em que situações? (exemplos concretos) – F4

–

Qual a relação com os/as colegas? Fizeste amizades? Sentias ou sentes
alguma identificação? (exemplos concretos) – D2

–

Como tem sido o relacionamento com as chefias? (exemplos concretos)
– D2

–

Já trabalhaste fora de Portugal? Em que país? Área de trabalho? Duração? – D32

–

Área Profissional (permanência, mudança, gosto pela profissão) – D31;
D32

–

Tipo de Contrato – D32

–

Mudança ou permanência? Qual o motivo? Em que datas? E que idade
tinhas? – D31; D32

–

Já estiveste sem emprego? Durante quanto tempo? – D32

5. PERCURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES (ATIVIDADES EM ASSOCIAÇÕES,
DESPORTIVAS, RECREATIVAS)
–

Participas em associações ou em atividades de lazer? Quais? – E1

–

Qual o papel destas atividades na tua vida? Sentis-te que as atividades contribuíram para o teu percurso? Foi uma mais-valia? (exemplos concretos) – E1

–

Além dos aspetos que já referimos – família, bairro, escola, mercado de trabalho – que outras atividades tiveram importância para a tua identificação
com o país de origem e para com o de acolhimento (ou seja, aspetos em
comum)? – E1; G11; G12
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6. PERCEÇÕES
6.1. Autoimagem

–

Como se sente relativamente ao(s) país(es) de origem dos progenitores?
– G11

–

Como se sente a viver em Portugal? – G12

–

Quais os sentimentos de pertença que acha que predominam? (exemplificar com situações em que predomina o quê) – G13

–

Como te definirias em termos de identidade: português/portuguesa, cabo-verdiano/cabo-verdiana, as duas coisas ou mais alguma identificação? – G14

–

Quando é que te identificas com Portugal e os portugueses? Porquê? – G12

–

Sentes-te mais português/a ou mais cabo-verdiano/cabo-verdiana? Porquê? – G13

–

Em que contextos te revês como sendo português/a ou como sendo cabo-verdiano/a? Por exemplo, existe algum contexto em que te sentes que
sejas portuguesa? Há algum em que sejas cabo-verdiana? (dar exemplos
para cada uma das situações) – G11; G12; G13; G14

–

Quais as amizades e pessoas de referência que tens em Portugal? Ou
pessoa com que possas contar em termos de apoio? – G13; G14

–

Como te identificas com a cultura portuguesa? E com a cabo-verdiana?
(exemplos concretos) – G11; G12

–

Como exprime os laços criados com a sociedade portuguesa? – G12

–

O que é que para ti influencia o sentimento de pertença (em relação a
Cabo Verde e a Portugal)? – G13; G14

–

Imaginas-te a viver em Cabo Verde? – G11

–

Quais são os teus planos para o futuro? – G13; G14

6.2. Perceções da hetero-imagem

–

Como achas que as pessoas não residentes veem o bairro? – G21

–

Em que circunstâncias sentes que te consideram cabo-verdiano/caboverdiana? E português/portuguesa? Porquê? (dar exemplos de situações
concretas) – G22
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6.3. Influência das perceções da hetero-imagem nos percursos dos/as descendentes

–

Sentes que o modo como os/as portugueses/as olham para os/as descendentes de imigrantes influencia a tua identificação em relação a
eles/elas? (dar exemplos negativos ou positivos) – G31

–

A atitude que os portugueses têm, influência o teu sentimento pertença
relativo a Portugal? E o facto de viveres em Portugal? – G31

–

Olhando para trás e verificando o percurso que efetuaste, que momentos foram marcantes na definição da sua identidade? – G14

–

Houve situações de maior ou menor afastamento em relação à sociedade portuguesa? – G32

7. A INFLUÊNCIA DO GÉNERO NOS PERCURSOS DOS E DAS DESCENDENTES
–

Achas que seres homem/mulher/rapaz/rapariga tem influenciado as tuas
vivências e o teu percurso? Como? - F

–

Dá exemplos concretos de situações:
•

na família, - F1

•

no bairro, - F2

•

na escola, - F3

•

no mercado de trabalho, - F4

•

em outros contextos e atividades. – F5
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Amélia

Anita

António

Armanda

Cândido

David

Nádia

Nuno

Ricardo

Vanessa

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F

M

M

F

M

M

F

M

F

F

Sexo

24

20

21

19

24

27

22

25

19

25

Idade

12º Ano

11º ano

Frequenta
Fogo

Santiago

Santiago

Santiago

Frequenta o
ensino superior

5º Ano

Santiago

Frequenta o
ensino superior

Lisboa

Lisboa

Cabo Verde

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Fogo / Santo
Antão

9º Ano

Lisboa

Lisboa

Cabo Verde

Cabo Verde

Fogo

Santiago

Santiago

Naturalidade

Santiago

12º Ano

9º Ano

12º ano

Frequenta

11º Ano

Escolaridade

Ilha Origem
do Pai e Mãe

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Cabo-verdiana

Portuguesa

Portuguesa

Nacionalidade

Português

Crioulo

Crioulo

3 vezes

1 vez

Nenhuma

3 vezes

4 ou 5 vezes

Crioulo e
Português
Crioulo

1 vez

Nenhuma

Nenhuma

3 vezes

1 vez

Nº Vezes foi a
Cabo Verde

Português

Crioulo

Português

Crioulo

Português

Língua que
o/a jovem
fala + em
casa

Compreensão da Identidade

Portuguesa e Cabo-verdiana

Cidadão do Mundo

Portuguesa e Cabo-verdiana

Portugueses

Portuguesa e Cabo-verdiana

Cabo-verdianos Cabo-verdiana

Cabo-verdianos Cabo-verdiana

Cabo-verdianos Portuguesa e Cabo-verdiana

Portugueses

Portugueses

Cabo-verdianos Portuguesa e Cabo-verdiana

Portugueses

Cabo-verdianos Cabo-verdiana

Cabo-verdianos Portuguesa e Cabo-verdiana

Maior
Identificação
Cultural

Nota: Optou-se por divulgar apenas as principais características dos/as jovens de modo a respeitar a sua privacidade.

Nome
Fictício

Quadro Quadro
12 – Resumo
das Principais
Caraterísticas
Jovens
12 – Resumo
das Principais
Caraterísticas dos/das
dos/das Jovens

Principais
Características
dos/das
Jovens
Principais
Características
dos/das
Jovens
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