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PREFÁCIO
The Cape Verde archipelago is made up of ten islands and five islets lying
some 350 miles west of the coast of Senegal. When Portuguese navigators
first arrived there, the islands were not permanently inhabited. But São
Tiago and Fogo, two of the largest, quickly became staging posts in the
burgeoning Atlantic slave trade. Today, 70% of the population is of mixed
European-African descent.
The islands are volcanic and subject to erosion. They are located in the
arid Sahelian belt, so rainfall is low, and there have been catastrophic
droughts. Only four can sustain agriculture. Only about 5% of foodstuffs
are produced locally, by traditional methods on farms of one to five
hectares. They have never, in short, been self-supporting and, since the
days of slave trading, emigration has been their chief business.
In this, the islands have enjoyed two small advantages. From 1914, when
the majority of Africans in the Portuguese empire were defined as
‘natives’, Cape Verdeans were accorded Portuguese citizenship as
‘assimilados’. This gave them access to public education in state schools
together with the right to travel to Portugal. Only a smattering of the
population could afford school fees, but the few who did were able to get
jobs in the colonial civil service while others were able to market their
skills in Europe and America. Their remittances home enabled other
family members to attend school and join the same trend. Meanwhile,
uneducated Cape Verdeans emigrated to take up poorly paid jobs in
Portugal, especially in the construction industries.
Today, considerably more Cape Verdeans live abroad than at home. Over
500,000 reside in the United States, with significant numbers in Portugal
(90,000), Angola (45,000), and other parts of Europe, especially France,
Italy and Holland. Rotterdam alone has a Cape Verdean community in
excess of 14,000, and all these figures are regarded as under-estimates.
It’s fair to say Cape Verde survives and prospers by exporting its workers,
which leads inexorably to the question of education.
Migrants can survive by performing low skill jobs for wages lower than
local workers will tolerate. This accurately describes the situation of many
immigrants to Portugal. But for Cape Verdean communities, in the United
States and elsewhere in Europe, skills are fundamental to their existence.
Education is the passport to a decent standard of living, and Cape
Verdeans value education with the single-mindedness one devotes to a
national project. This in turn raises the question of what educational
Elsa Casimiro
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opportunities are available to the children of Cape Verdean immigrants in
their host countries.
Elsa Maria Casimiro’s urgent study, based on a dissertation presented at
Universidade Aberta, compares the types of education available to Cape
Verdean immigrants in Lisbon and Rotterdam. Specifically, it contrasts
the programs offered and the educational performance of students of
Cape-Verde origin at two schools, namely the Pina Manique School in Lisbon, and the Nieuw Rotterdam School in Rotterdam. Her conclusion is
profoundly relevant:
This juvenile target group divides its cultural identity between two
worlds. Making part of their parents host societies, they obtain at
the same time, important ideas and symbols from the original
society of their predecessors. The process of integration becomes
one of negotiating a way of life between these two poles. If schools
wish to be helpful in this process they will have to change. There
already are projects with positive results, which have been adopted by the Dutch educational system. The Portuguese educational
system has yet to recognize the difference, in order to open up
multi-cultural approaches which will lead to more equality in
opportunities.
Landeg White,
Universidade Aberta
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RESUMO
A presente dissertação propõe-se evidenciar o percurso dos estudantes
cabo-verdianos em Lisboa e em Roterdão, a sua inserção no país de
acolhimento, os meios de combate ao absentismo e insucesso escolar,
as diferenças do sistema de ensino nos dois países, os apoios e as saídas
profissionais. A pesquisa empírica que sustenta a dissertação toma como
objecto de estudo social os estudantes do ensino técnico-profissional de
nível 2 no Colégio Pina Manique e na Nieuw-Rotterdam School e respectivos encarregados de educação. Estes dois elementos foram analisados
numa perspectiva comparativa, procedendo-se à sua contextualização
educacional e social. Dos resultados da investigação ressaltam os
processos de reconstrução identitária e de dupla pertença tal como
a relevância da interacção com a origem.
A análise dos grupos-alvo nas metrópoles de Lisboa e Roterdão permite
destacar dois tipos de processos associados à presença dos imigrantes.
O primeiro diz respeito aos elementos que os imigrantes transportam
desde a origem e que se vão difundir nas cidades de acolhimento.
O segundo retrata o percurso dos estudantes comparando os resultados
finais, o porquê das diferenças detectadas nos dois locais e a possível
mobilidade social.
Os resultados da pesquisa sobre o grupo de cabo-verdianos em Lisboa e
em Roterdão não podem ser interpretados em conjunto, pois existem
diferenciações relevantes como as suas origens em Cabo Verde e as
influências sentidas pelos contextos sócio-políticos e históricos dos locais
receptores. Por exemplo, a diferenciação da imagem dos cabo-verdianos
na Holanda e em Portugal. Relatos como o de Valdez (1864) contribuíram
à construção de uma imagem negativa da comunidade cabo-verdiana em
Portugal que remonta ao século XVIII. Esta perspectiva teve continuidade
no século XIX com António Seixas (1881). Ambos os autores atribuem a
«tradicional indolência» cabo-verdiana a um suposto ‘carácter nacional’.
Esta imagem negativa transmitida na época colonial em Portugal, é
baseada em preconceitos que continuam a acompanhar a comunidade
até ao século XXI. Em contrapartida na Holanda, os cabo-verdianos são
considerados muito eficientes e trabalhadores, sendo a minoria étnica
que menos aufere subsídio de desemprego.
A grande maioria deste grupo, possui familiares noutros países utilizando
Portugal como plataforma de rotação migratória para a Europa, nomeadamente para a Holanda. Portugal é também, neste momento, ponto de
chegada de indivíduos que já tiveram experiências migratórias em países
Elsa Casimiro
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terceiros. A tentativa de integração de comunidades imigrantes, significativas em diversos Estados-membros da União Europeia, produz uma contínua presença cultural, que se traduz não apenas em redes ligadas às
próprias comunidades como também cria interacções culturais diversificadas com as sociedades de acolhimento. Por isso a relevância de uma
escola que acolha e motive estes alunos passa as fronteiras dos países
em estudo para se estender a toda a Europa.
Em Lisboa, a presença relativamente antiga de uma elite cabo-verdiana
composta por ‘quadros’ e estudantes, cujo começo tem origem nas relações coloniais, vai confrontar-se com uma nova classe de indivíduos integrados nas vagas migratórias dos anos 60 de uma classe popular, ascendentes do grupo-alvo. O processo de descolonização e independência fez
com que aumentasse, substancialmente, o crescimento da população
cabo-verdiana em Portugal, acentuando-se um grande contraste social.
Em Roterdão existe uma maior heterogeneidade entre os imigrantes
embora se denote um fosso geracional, separando aqueles mais ligados a
Cabo Verde e ao mundo lusófono e os seus descendentes que vivem uma
dupla pertença Holanda/Cabo Verde.
Os jovens retratados nesta dissertação, dividem a sua identidade cultural
entre dois mundos, estão inseridos nas sociedades de acolhimento e, ao
mesmo tempo, seleccionam, da sociedade de origem, as ideias e os símbolos mais significativos para a estruturação das suas próprias identidades culturais. Esta dualidade durará uma vida inteira e produzirá uma
dupla pertença. O processo de integração resulta de uma negociação e de
um percurso pelos dois grupos que se relacionam e que coabitarão num
mesmo local.
Se a escola quiser dar as repostas adequadas a estas realidades, terá que
se reconverter. Existem projectos com resultados comprovados, como
o que foi adoptado pelo sistema de ensino holandês. Em Portugal já se
iniciou uma mudança, reconhecer e respeitar a diferença, projectando-se
para uma forma multicultural para que o efeito se torne mais eficaz
e conduza a uma igualdade de oportunidades.

Elsa Casimiro
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ABSTRACT
The objective of this dissertation is to shed some light on the educational
development of Cape Verdean pupils in Lisbon and Rotterdam, on their
integration in the host-countries, as well as on the ways of fighting their
habits of missing school.
Taking into consideration their poor results at school, this study focuses
the differences between the educational systems of Portugal and Holland,
the support given to young Cape Verdeans and their professional possibilities. The target group for the empirical research which provides the
basis for this dissertation are pupils of the technical-professional course
(level 2) at Pina Manique School in Lisbon and at Nieuw Rotterdam School
together with the people responsible for their education. Both elements
were analysed in their social and educational context from a comparative
perspective.
The results of the investigation reveal the processes of the reconstructing
of identities, of double identification (with Cape Verde and with Portugal,
and they show the importance of maintaining an interaction with the
target group’s origins. The analysis in Lisbon and Rotterdam demonstrates two types of processes linked to their status as immigrants: The first
concerns the elements they bring into the host societies and the second
compares the pupils’ results at a certain educational phase, evaluating
the different outcome in the two places in terms of a possible social
mobility.
The results of the Cape Verdean groups in Lisbon and Rotterdam can not
be strictly compared, because of the differences concerning their origins
in Cape Verde on one hand and the different influences due to the sociopolitical and historical context of their host countries on the other. For
example: the image of the Cape Verdeans transmitted in Holland and
in Portugal is not the same. Accounts like the one by Valdez (1864) contributed to the construction of a negative image of the Cape Verdean
community in Portugal, which goes back to the 18th century. This
characterization was sustained during the XIX by authors like António
Seixas (1881). Both authors attribute the “traditional indolence” of the
Cape Verdean people to a supposed ‘national character’. This negative
image, handed down from a colonialist’s perspective is often based on
prejudice and accompanies the Cape Verdeans in post-colonial Portugal
until the 21st century. In Holland, however, the Cape Verdean community,
being the ethnic minority that claims less unemployment benefit, is
considered very efficient and hard working.
Elsa Casimiro
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The great majority of the Cape Verdeans have relatives in other countries
and use Portugal as a migratory platform for Europe, namely for Holland.
The attempt to integrate significant immigrant communities in various EC
member-states produces a continuous presence of culture which not only
shows in the network of relations between those communities but also
becomes evident in various cultural interactions with the host societies.
Therefore, the importance of schools that welcome and motivate pupils of
ethnic minorities transcends the two countries examined in this study
– their relevance being valid for the whole of Europe.
In Lisbon the relatively old presence of a Cape Verdean elite, consisting of
‘cadres’ and students that emerged from relations dating back to colonial
times, was being confronted in the 60ies with a new class of immigrants –
the predecessors of our target group. In the process of de-colonialization
and gaining independence the Cape Verdean population in Portugal
increased substantially – an increase revealing great contrasts. In Rotterdam there is a greater heterogeneity between the immigrants, although a
generational gap is noticeable, separating those more linked to the Cape
Verdean homeland and to the Portuguese speaking world from their
descendants whose collective identity is torn between Holland and Cape
Verde. The majority of this dissertation’s juvenile target group divides its
cultural identity between two worlds. Making part of their parents host
societies, they obtain at the same time, important ideas and symbols from
the original society of their predecessors. This duality usually lasts for a
lifetime and produces a double attachment. The process of integration
becomes the result of negotiating a way of life for both groups that live
and interact in the same place.
If a school wishes to be helpful in this process it will have to change. There
already are projects with positive results, which have been adopted by the
Dutch educational system. The Portuguese educational system has yet to
recognize the difference, in order to open up to multi-cultural approaches
which may lead to more equality in opportunities.

Elsa Casimiro
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INTRODUÇÃO – ENQUADRAMENTO TEÓRICO
I – O Problema da Investigação
A observação e comparação dos resultados escolares do mesmo grupo
étnico em diferentes países, tornou-se hoje, um objecto de forte interesse
na área da avaliação educacional e nos estudos sobre minorias, interesse
que se manifesta a nível social, institucional e pedagógico.
Se as vias profissionais de ensino conferem simultaneamente conhecimentos teóricos, competências tecnológicas e profissionais, permitem
também desenvolver capacidades de organização da informação, de
comunicação e de autonomia. Este ramo de ensino pode e deve contribuir
para a mobilidade social, aumentar a auto-estima dos alunos em risco de
exclusão e abandono escolar e diminuir as desigualdades entre grupos
económicos, culturais e profissionais distintos.
A dissertação não teve filiação num campo teórico único. Foi feito uso de
diversos patrimónios teórico-conceptuais em função da rentabilidade e
da adequação empírica que parecem ter. Realizou-se um estudo em duas
escolas (em Lisboa e em Roterdão) e verificaram-se importantes diferenças entre os dois sistemas de ensino (o sistema de ensino português e
holandês) que poderão ser a explicação para a diferenciação dos resultados recolhidos. Medidas como os ‘apoios específicos no âmbito escolar’ e
uma ‘maior flexibilidade nos curriculos’, cujo objectivo é colmatar os défices e diminuir o insucesso escolar, não só no âmbito educacional como
no profissional, sendo benéfico para todos os alunos, poderão ser uma
das respostas para que os estudantes provenientes das minorias étnicas
apresentem resultados mais aproximados da população autóctone.
Foram entrevistadas várias entidades e participantes, e alunos em particular, tendo como finalidade a compreensão da actual situação da comunidade em geral, sendo instrumentos analíticos preciosos para dar conta
dos dinamismos sociais em análise.
Uma vez que vivemos numa Europa multicultural, as minorias étnicas
ocupam lugares de destaque senão maioritários em vários estabelecimentos de ensino, tanto em Portugal como na Holanda, países com um
elevado número de minorias étnicas derivados da sua história colonial.
A comunidade cabo-verdiana, devido à sua longa tradição migrante, foi a
minoria étnica escolhida para desenvolver esta dissertação.

Elsa Casimiro
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Tanto em Portugal como na Holanda, a tentativa de adaptação de programas educativos mais virados para a população multicultural dos estabelecimentos de ensino (o que tem sido feito na Holanda desde a década de
90), implica também uma responsabilização e um aumento da autonomia
das escolas 1. Esta autonomia implica um alargamento do seu campo de
tomada de decisões o que significa maiores responsabilidades na aprovação e avaliação de novos cursos, mais virados para a população escolar e
para as necessidades do mercado de trabalho cada vez mais exigente.
O presente estudo, que ora se apresenta como dissertação de Mestrado
em Relações Interculturais, foi elaborado numa situação particular. Um
dos motivos porque se optou pela sua realização, deve-se ao facto de se
ter convivido ao longo de nove anos como docente do Curso de Restauração Colectiva de nível II e do Curso de Gestão Hoteleira de nível III
do Colégio de Pina Manique, tendo presenciado e sentido as dificuldades
e verificado os resultados escolares dos alunos cabo-verdianos em
Portugal.
Sabendo-se da disparidade de resultados que a comunidade cabo-verdiana, mais precisamente os alunos cabo-verdianos do ensino TécnicoProfissional de nível II, o grupo alvo deste trabalho, apresentam nos dois
países, suscitou-nos então curiosidade em saber quais são os motivos, na
tentativa de perspectivar o que poderia ser aproveitado ou modificado,
pela escola, para melhorar o desempenho destes jovens, uma vez que
o nível de escolaridade é considerado um factor determinante na escala
gradativa de ascensão social e de sucesso individual no mercado de
trabalho.
Estando este trabalho de investigação direccionado essencialmente para
a realidade dos estudantes cabo-verdianos ou portugueses/holandeses
de ascendência cabo-verdiana oriundos de níveis sócio-económicos baixos, em Portugal e na Holanda, poderá trazer um contributo para a compreensão dessa mesma realidade, abordando o percurso escolar destes
alunos em instituições de acolhimento de crianças e jovens em Lisboa
(Colégio Pina Manique) e numa escola em Roterdão (Nieuw-Rotterdam
School) que recebe jovens maioritariamente de minorias étnicas, nomeadamente da comunidade cabo-verdiana na área de Delfshaven e tentar
perspectivar algumas alterações no sistema de ensino de modo a combater o insucesso escolar.

1. Segundo a orientação da LSBE e dos diplomas legais que regulam estas matérias
(Dec.-Lei 115-A/98, de 4 de Maio).
Elsa Casimiro
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II – Questões e Objectivos de Investigação
A população-alvo do estudo são alunos provenientes da minoria étnica
cabo-verdiana, maioritariamente jovens com nacionalidade cabo-verdiana e portuguesa/ holandesa, naturais de Portugal/Holanda e cerca de
5% de Cabo Verde, nas duas escolas escolhidas.
A extensão empírica deste objecto circunscreve-se às instituições que
têm como missão proporcionar uma (re)integração 2 do jovem pela construção da sua autonomia, através da formação e da educação.
Os jovens que aqui se retratam são provenientes de meios sociais debilitados em Lisboa e em Roterdão. Este grupo alvo, constitui a população de
investigação, tendo-se constatado que apresentavam dificuldades (a nível
escolar) e fragilidades que facilmente as interiorizam, reconhecem a sua
incapacidade para superar obstáculos e apercebem-se que têm menos
oportunidades 3 que os seus pares. É um grupo social desfavorecido que
sente as desvantagens no seu percurso académico uma vez que a maioria
das instituições escolares em Portugal têm permanecido a funcionar em
moldes muito tradicionais e desadequados sem se saberem adaptar à
nova população estudantil. Anos de massificação da escolarização, faz
com que sintam dificuldades em compreender a linguagem utilizada,
desconhecem métodos de trabalho eficazes, possuem pouco acesso
à informação e não são capazes de a seleccionarem eficazmente.
Nos aspectos formais, educar é, cultivar e desenvolver as naturais virtudes do educando e atribuir-lhe capacidades úteis para a vida. Manuel Ferreira Rosa, na sua crónica intitulada Contribuição para o Estudo do Ensino
de Base das Populações Ultramarinas em Desenvolvimento, já em 1965,
tinha consciência das dificuldades e da necessidade da escola em se
adaptar à população que serve «para estes (os africanos), a escola, que
temos como instrumento educacional, tem de transmudar-se e adquirir
feição adequada» 4. Esta necessidade de mudança sempre foi sentida
(mesmo no tempo do colonialismo) e a escola tem que saber adaptar-se
às diferenças culturais que são cada vez mais diversificadas, facilitar o
processo da adaptação não exercendo uma pressão exagerada de assimilação. A realidade da escola é que ainda não tem conseguido responder
2. A integração verificada no ambiente familiar e no bairro não é a mesma do que quando
se inicia a vida estudantil onde se vê confrontado com outras realidades, como por exemplo marginalização e discriminação racial e social.
3. Bourdieu e Passeron, 1982: 41-46.
4. Ferreira Rosa, 1965: 13.
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a maiores diversidades culturais, lidar com diferentes carências económicas e proveniências sociais. A dúvida é, se a organização rígida de
espaços educativos, a compartimentação dos horários dos professores, a
falta de meios técnicos e de apoios sociais são os pontos divergentes
entre a escola portuguesa e holandesa. Poderá ser uma das soluções
a diversidade e flexibilidade de opções de orientações escolares que se
oferece aos alunos no sistema holandês? As desigualdades e a diversidade que a população escolar apresenta, é um desafio para todos aqueles
que contactam diariamente com estes alunos. No seu estudo, Teresa
Ambrósio refere:
«(…) a orientação escolar e vocacional da escola tradicional, num
sistema clássico de ensino (…) acentuam discriminações e desigualdades dos alunos provenientes de meios sociais diversos.»5
Pode-se assim definir como objectivos principais e globais da presente
investigação:
• identificar as dificuldades sentidas pelos alunos cabo-verdianos

na sua relação com a escola e com a sociedade;
• conhecer os programas pedagógicos dos dois estabelecimentos

de ensino e apoios a nível de escola e oficiais;
• estabelecer a comparação entre os resultados escolares;
• entender de que modo, os dados provenientes da investigação,

podem promover mudanças na organização programática das
escolas.
Uma vez que o interesse pelo tema que se propõe investigar está relacionado com as dificuldades sentidas pelo grupo-alvo e professores, a sua
finalidade é chegar a dados pormenorizados que permitam alcançar os
objectivos da investigação. Neste contexto, pela experiência desenvolvida,
levantam-se as seguintes questões globais:
• Quais são as dificuldades sentidas pelos alunos de origem cabo-

-verdiana no Colégio Pina Manique e na Nieuw-Rotterdam School?
• De que forma pode a escola dar uma resposta adequada para

superar o desinteresse que dá origem ao insucesso e ao abandono escolar?
• Qual é a integração da 2.ª geração de jovens de origem cabo-

-verdiana nas sociedades portuguesa e holandesa?
5. Ambrósio, 1981: 575.
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• A que se deve a discrepância de resultados dos referidos alunos

em Portugal e na Holanda?
• De que modo se pode alterar os programas ou as actividades

nas escolas de forma a torná-las mais apelativas para estes
jovens?
• Que influência tem o nível de escolaridade na ascensão social

e no sucesso individual destes jovens no mercado de trabalho?
III – Revisão da Bibliografia e Pertinência do Tema
A pertinência deste tema (pelos inúmeros colóquios, livros e artigos
recentemente publicados) é abordado e preocupa todos aqueles que
estão em contacto com a realidade de uma escola que não tem sido capaz
de se integrar e adaptar-se à diversidade dos alunos que a utilizam.
Os acontecimentos recentes sobre a violência urbana em França levantaram um importante debate sobre as condições de vida, a integração e a
discriminação dos imigrantes e das segundas e terceiras gerações.
Estima-se que 15% dos estudantes parisienses são estrangeiros e ilustram uma realidade em que «beaucoup de jeunes issus de l’immigration
ne s’imaginent pas poursuivre des études, alors qu’ils en sont capables.»6. A solução, segundo o artigo do Jornal 20 Minutes Paris de 14 de
Novembro de 2005, é o desenvolvimento da auto-confiança de cada jovem
ajudados pelos professores, «Si chaque école s’occupait de dix bons élèves en difficulté sociale, cela permettais une meilleure représentativité
des jeunes issus de l’immigration dans l’enseignement.»
A actualidade e a abordagem frequente desta temática são a prova da
necessidade urgente duma alteração da estruturação do sistema de
ensino. Assim, em Portugal, o investigador Alberto Gomes, num colóquio
que decorreu em Almada, referiu:
«… a escola não pode continuar a ignorar a origem social dos seus
alunos e que não tem sabido lidar com as populações vindas de
África ou de outros continentes. O ensino assenta sobre o princípio da educação das massas, em que se ensina todos como se
fossem um só e sem considerar que há esses ‘todos’ diferentes, a
questão que se põe é como aprender a lidar com essa diferença.
6. Artigo da autoria de Sophie Caillat, «Aider des lycéeens à integrer des grandes
écoles», Journal 20 Minutes, n.º 845, Paris, 14 de Novembro 2005: 4.
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Este é um desafio que o sistema de ensino português terá que se
empenhar para que os resultados destes estudantes se aproximem dos seus companheiros europeus.»7
Assim, e para promover a reinserção de jovens de minorias étnicas, a
Câmara da Amadora vai lançar neste ano lectivo, um projecto-piloto 8 de
reinserção escolar até aos 15 anos, destinados aos jovens que abandonaram o sistema educativo, a maioria sem concluir o 1.º ciclo. Estes jovens
vão receber formação em variadas áreas (informática, carpintaria e jardinagem), durante três anos, no final dos quais têm equivalência ao 2.º ciclo
de escolaridade. Estes cursos responsabilizam as famílias pelo desempenho dos seus educandos recebendo subsídios e apoios sociais da Câmara
Municipal. Salienta-se que neste concelho cerca de 300 jovens com
menos de 16 anos, abandonam anualmente o sistema educativo apesar
de estarem abrangidos pela escolaridade obrigatória.
À semelhança deste projecto mas com implantação a nível nacional em
França, foram criados cursos livres, destinados a jovens maiores de 15
anos que abandonaram o sistema escolar sem concluírem a escolaridade
obrigatória. Os utilizadores são na sua maioria jovens provenientes de
minorias étnicas. A flexibilidade horária e curricular, um programa
menos aprofundado, a possibilidade de fazerem mais intervalos e um diálogo mais frequente com os monitores e professores são uma mais valia
deste curso. Só na zona parisiense 90 escolas aderiram a este projecto.
Num recente estudo do ACIDI (Alto Comissariado para a Integração das
Minorias Étnicas), Espaços e expressões de conflito entre nacionais e
minorias migrantes e não migrantes na AML da autoria de Jorge Malheiros, sobre os conflitos nos bairros da Área Metropolitana de Lisboa (AML),
assume que:
«O combate à exclusão social das minorias étnicas é o elemento
fundamental no processo de prevenção de conflitos, especialmente entre jovens. Este potencial de tensão ou de conflito é
maior em zonas suburbanas onde existem bairros com situações
problemáticas, nomeadamente níveis de desemprego elevados
e níveis de instrução baixo»9.

7. Alberto Gomes, Observatório de Políticas de Educação e Contextos Educativos da Universidade “Lusófona de Lisboa”, in Jornal Público, 8 de Maio 2005: 32.
8. Adelino Serras, Administração da Escola Intercultural das Profissões, Amadora, 2005.
9. Jorge Malheiros, Centro de Estudos Geográficos da Universidade Nova de Lisboa,
in Jornal Público, Lisboa, 11 de Maio 2005: 52.
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Na mesma página deste artigo é ainda referido que: «… não é o facto de
serem imigrantes ou minorias étnicas que os torna propensos à existência de conflitos mas as situações de pobreza que dão origem a mais tensão e a mais conflito. Estes jovens estão mais propensos devido ao facto
de viverem situações de exclusão social».
Este estudo critica ainda os meios de comunicação social por apresentarem uma clara tendência para criminalizar determinados grupos (especialmente os africanos), difundindo imagens que os associam ao delito e à
violência.
Noutra temática mas abordando as dificuldades linguísticas dos alunos
cabo-verdianos e as soluções possíveis para superarem o insucesso
escolar, o Jornal Público publicou um artigo baseado no estudo do Departamento de Educação Básica em 2003. Segundo este levantamento, a partir de um inquérito às escolas sobre a população que não tem a língua
portuguesa como língua materna, concluiu que, em todas as Direcções
Regionais de Educação, a maioria dos alunos não tinham qualquer apoio
específico para a aquisição de competências nessa área. Mencionava-se
ainda que estava regulamentado o recurso a mediadores culturais, destinados sobretudo a cabo-verdianos e que este era ‘incipiente’10 devido
à pouca solicitação dos estabelecimentos de ensino.
Na verdade, em Portugal, os sucessivos governos tentaram tomar medidas para melhorar a situação, o Diploma da Reorganização Curricular do
Ensino Básico como o Decreto-Lei da Revisão do Ensino Secundário
(ambos de 2001), estabelecem que:
«As escolas devem proporcionar actividades curriculares específicas para a aprendizagem da língua portuguesa como segunda
língua aos alunos cuja língua materna não é o português.»
Em Novembro de 2003, foi criado, no âmbito da Direcção-Geral do Desenvolvimento e Inovação Curricular, o Grupo de Trabalho de Português
Língua não Materna, com o objectivo de:
«… produzir e apresentar medidas para o ensino da língua portuguesa a alunos provenientes de outras nacionalidades e culturas,
dada a urgência sentida pelas escolas da existência de decisões
educativas para esta área».

10. Jornal Público, Lisboa, 2 de Julho de 2005: 25.
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A própria Lei das Equivalências do Ensino, prevê a existência de um
esquema de apoio pedagógico para os alunos que ingressam desta forma
no sistema educativo, não estando, no entanto previsto qualquer teste à
sua competência linguística. A verdade é que na prática nem todas as
escolas têm aulas de apoio à disciplina de Língua Portuguesa (e nem
todas as turmas estão contempladas) não oferecendo pois, o apoio específico para estes casos. Embora tenha sido contemplada uma alteração
das medidas para um maior apoio a alunos que dele necessitem, as
escolas não souberam responder a estes desafios.
Numa pesquisa realizada a outros estudos e investigações sobre o
ensino na Casa Pia de Lisboa, estes incidem sobre as características
particulares dos alunos Casapianos e sobre a sua identidade (Camilo,
1989; Coelho, 1996; Corte-Real, 1999; e Santos Morais, 2002), mas nunca
se debruçaram sobre a temática apresentada. Constatámos que focam
uma análise evolutiva e contextual das transformações da Casa Pia, não
abordando especificamente os alunos originários de minorias étnicas.
Assim sendo concluímos que a especificidade e actualidade deste tema
merece a nossa investigação.
Salienta-se a tese de doutoramento, Identidades Reconstruídas, Cabo-Verdianos em Portugal, de Ana Saint-Maurice (1997), que se centra na
temática das migrações e da identidade e chama a atenção para a heterogeneidade social da população cabo-verdiana residente em Portugal e a
sua inserção na sociedade portuguesa.
Relativamente aos estudos realizados na Holanda, até à década de
noventa do século passado, os trabalhos de investigação sobre os grupos
étnicos concentravam-se predominantemente no domínio sócio-económico. Isto pelo facto das privações e assimetrias na mesma área serem
consideradas, pelos políticos, até essa altura, como problemas principais
de integração. Assim, nas áreas de emprego, habitação e problemas
sociais, dominavam os trabalhos científicos como indicadores principais
e, raramente se dava atenção à participação dos imigrantes e seus descendentes. Entre os trabalhos de investigação em Portugal sobre a diáspora cabo-verdiana na Holanda, (Monteiro, 1997; Malheiros, 2001; Panda,
2003) não se enquadram no tema em análise pois não foram abordados,
o sistema e a evolução escolar comparativa dos estudantes cabo-verdianos nos dois países.
Uma importante contribuição neste campo de investigação foi a tese de
doutoramento de Jorge Macaísta Malheiros (2001), intitulada Arquipélagos Migratórios Transnacionais e Inovação, que retrata as diásporas da
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comunidade cabo-verdiana e a de outras comunidades residentes em
Roterdão. Esta tese com os dados provenientes de entrevistas e inquéritos deu uma importante ajuda para a compreensão do modo de ‘viver’
da comunidade cabo-verdiana na Holanda. Embora de muito interesse
e completo, este estudo não incide na orientação temática deste trabalho
na área educacional.

IV – Metodologia
A investigação e a recolha do material de pesquisa decorreu durante três
anos (2002/5), embora a observação directa dos alunos no Colégio Pina
Manique, já se tenha verificado desde 1996. Os alunos cabo-verdianos que
frequentam duas escolas que conferem o grau de nível II do ensino Técnico-Profissional serviram como grupo alvo: em Lisboa, o Colégio Pina
Manique da Casa Pia de Lisboa e em Roterdão a Nieuw-Rotterdam
School. Ao grupo-alvo foram aplicados inquéritos e feitas entrevista que
procuraram recolher dados necessários quanto às expectativas e ambições relativamente à sua futura vida profissional e integração nas sociedades portuguesa e holandesa.
A escolha do Colégio Pina Manique da Casa Pia de Lisboa, deve-se ao
facto de ter, na sua maioria, uma população proveniente de países africanos de expressão portuguesa (na sua maioria cabo-verdianos) e à experiência e contacto privilegiado da investigadora com os estudantes, dando
continuidade a um trabalho na instituição desde 1996. No que diz respeito
ao Colégio Pina Manique, a nossa amostra foi constituída por 60 alunos,
43 encarregados de educação e 15 professores assim como 4 psicólogos,
4 assistentes sociais.
A escolha da cidade de Roterdão, cidade multicultural, vem conhecendo
nos últimos anos uma dinâmica relativamente expressiva quanto à participação dos migrantes nos vários aspectos do seu funcionamento. A justificação desta opção deve-se à presença de muitos imigrantes cabo-verdianos e seus descendentes no município (esta comunidade constitui
cerca de 85% do total dos cabo-verdianos residentes na Holanda) e pelo
facto de ter o mesmo grupo-alvo e um tipo de ensino equivalente num
estabelecimento situado na zona de Delfshaven, bairro onde reside
a grande maioria da comunidade cabo-verdiana.
Na recolha de dados que permitiram conhecer o sistema escolar, a
integração da comunidade e dos estudantes cabo-verdianos na socieElsa Casimiro
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dade holandesa foram aplicados inquéritos por questionário e entrevistas, quer a alunos como a professores e a variados informadores.
Na Niew-Rotterdam School, a nossa amostra foi constituída por informadores privilegiados, 38 alunos, 18 encarregados de educação e 10
professores.
Devido ao escasso tempo em Roterdão, os inquéritos foram entregues
para posterior preenchimento e recolha, tendo sido analisados posteriormente.
Sendo uma dissertação no âmbito das Relações Interculturais, de natureza micro sociológica (e histórica) tornou-se necessário desenvolver
uma pesquisa documental, envolvendo fontes de variados tipos para recolha de dados:
• fontes históricas e literárias, relatos de viagens;
• dissertações de mestrado e teses de doutoramento;
• pesquisas já publicadas e não publicadas;
• processos do arquivo de alunos da Casa Pia de Lisboa, Registos

dos Entrados (não publicados);
• artigos de imprensa (jornais e revistas);
• legislação publicada;
• dados estatísticas, livros de registo e outros (Colégio Pina Mani-

que, Nieuw Rotterdam School e Dienst Stedelijk Onderwijs
Rotterdam sobre Schoolver Laters) visando a caracterização
quantitativa e a interpretação qualitativa.
Iniciou-se o trabalho fazendo um estudo exploratório, preparativo para
uma investigação mais abrangente na área da educação de alunos caboverdianos em Lisboa e em Roterdão em 2002.
Efectuou-se uma pesquisa no Centro Cultural Casapiano no intuito de
tentar perceber quais as condições pessoais que levaram os alunos à
Casa Pia. Foram consultados os Livros de Registo dos Entrados, onde
constam os processos de antigos alunos internos (o Colégio Pina Manique
tinha no séc. XIX exclusivamente internato) e os processos mais recentes
dando mais relevância aos de alunos provenientes de países africanos de
expressão portuguesa, tendo-se procedido à sua análise. Estes livros
Elsa Casimiro

24

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

continham informação detalhada 11, com o nome do indivíduo, dos pais, a
naturalidade, onde fora baptizado e a história familiar. Como os assentos
eram manuscritos, eram anotadas algumas particularidades dos internos, elementos preciosos para se entender a caracterização esta população. Foram dados muito interessantes pois relatavam a história de vida
dos jovens internos nesta instituição.
Neste estudo foram analisados, entre outros, os primeiros alunos cabo-verdianos que frequentaram o Colégio Pina Manique, material ainda não
publicado, assim como todo o registo do percurso escolar e história de
vida dos jovens. A opção feita na pesquisa dos documentos, relativamente
aos primeiros alunos cabo-verdianos, no Colégio Pina Manique (estudo
que incidiu em alunos do sexo masculino pelo facto de ser um Colégio,
naquela data, exclusivamente masculino), os Processos Individuais dos
Alunos, constituíram uma descoberta pelos motivos que levaram ao seu
internamento assim como perspectivar a história de vida dos primeiros
estudantes que recorreram a esta instituição de solidariedade. Estas
referências foram abordadas de forma pouco aprofundada visto não ser
esse o objectivo do trabalho.
O facto de leccionar no Colégio Pina Manique e da autora ter acompanhado os mesmos alunos durante vários anos, (como Professora e como
Orientadora de Turma do 1.º ano de nível II ao 3.º ano de nível III) com
contactos frequentes com os encarregados de educação, proporcionou-lhe uma posição privilegiada como observadora directa e ao mesmo
tempo como participante directa nas actividades do grupo de alunos
tendo-se feito o uso de diversas técnicas de observação participante de
forma intensiva e sistematizada durante os anos de 2002/5.
As entrevistas a participantes e observadores privilegiados, decorreram
em ambos os países. Adoptou-se a realização de entrevistas abertas
e não directivas, pois o confronto de depoimentos permite o acesso a
informações dificilmente captáveis por outros métodos e técnicas.
Realizaram-se entrevistas às associações cabo-verdianas e outras instituições representativas da comunidade com os seguintes critérios:
• a abrangência das entidades mais antigas e por isso com larga

experiência e credibilidade junto da comunidade;
11. Contrariamente ao que é afirmado na dissertação de Mestrado, A educação correcional de menores em internato de César Rufino, (2004:164), «Os livros de registos de entrados eram incipientes», a autora encontrou nestes registos informação detalhada e completa do jovem e da sua família, além de vários pareceres que levaram à decisão de
internamento na instituição.»
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• a abrangência de entidades representativas ou com actividades

junto dos principais núcleos de concentração cabo-verdiana;
• a abrangência de entidades com objectivos específicos e activi-

dades direccionadas para os jovens.
Quanto à natureza da investigação combinam-se os métodos quantitativos e qualitativos.
Em Roterdão, além de contactos e entrevistas com os alunos, foi consultada a documentação existente na Escola Nieuw-Rotterdam School e o
corpo docente disponibilizou-se para responder a todas as questões no
seu local de trabalho. Salienta-se a disponibilidade e a prestabilidade com
que os responsáveis do Departamento Educativo do Ministério de Educação holandês dispensaram informações estatísticas e outros materiais de
muita utilidade para a investigação.
Através da Fundação Avanço 12, foram facilitados os contactos com outras
instituições e a possibilidade de execução de entrevistas, de distribuição e
administração de questionários aos alunos através da Organização
Cabo 13. Paralelamente à recolha e análise de dados através do questionário, fez-se um levantamento de dados actualizados nesta cidade sobre
vários temas referentes aos alunos cabo-verdianos.
Foram também visitadas outras organizações estatais em Roterdão,
durante os anos 2002 a 2005, onde foram realizadas entrevistas aprofundadas junto de entidades públicas com projectos de intervenção junto
desta comunidade. Foram também entrevistados os dirigentes e alguns
utentes destas organizações. Foram consultados documentos estatais
holandeses (análises e estatísticas), foram feitas visitas a organizações
de apoio a minorias étnicas e a associações de cabo-verdianos, feitas
entrevistas a dirigentes, investigadores, professores, alunos cabo-verdianos e utentes.
Foram entrevistados os representantes das entidades públicas nas cidades de: Roterdão, Amesterdão, Utrecht e Lisboa.

12. Fundação Avanço, organização cabo-verdiana que apoia a comunidade cabo-verdiana
em Roterdão, disponibilizando serviços de informação e apoio jurídico além de aulas de
holandês para os recém chegados.
13. Organização Cabo, organização cabo-verdiana em Roterdão, vocacionada para os
jovens que oferece apoio escolar e actividades de ocupação de tempos livres, entre elas
um programa de rádio e de televisão.
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Na Holanda:
Consulado de Cabo Verde em Roterdão, entrevista realizada ao
Sr. Cônsul de Cabo Verde, Dr. Francisco Pereira Veiga, em Abril 2004.
Câmara Municipal de Roterdão, entrevista ao Dr. W. Groos e
recolha de material estatístico em Outubro de 2004 e Abril 2005.
University of Amsterdam (Universiteit bibliotheek van Amsterdam), pesquisa e consulta de documentação, em Outubro 2004.
Bibliotheek Centrale, Bibliotheken Schollevaar, pesquisa e consulta de livros em Outubro de 2003.
Junta de Freguesia de Delfshaven, entrevista e recolha de material em Abril 2004.
CED (Centrum Educatieve Dienstverlening), entrevista e recolha
de material, Doutor Hugo Van Der Broek (responsável pelo
pelouro da educação dos imigrantes, com especial ênfase para a
comunidade cabo-verdiana), em Abril de 2005.
ERCOMER (Universidade de Utrecht), entrevista e consulta de
material, projectos editados pela Universidade, em Abril de 2005.
Escola Portuguesa de Roterdão (Finlândia Openbaarschool), contactos com o Dr. Manuel Figueiredo e com a Dra. Elsa Zwerver
e recolha de material, em Abril 2005.
Universiteit Erasmus der Sociale Wetenschappen, recolha de
material em Outubro 2004.
Nieuw-Rotterdam School, entrevista a professores e contactos
com a direcção da escola, Prof. Petra Kalhorn, em Outubro 2004.
Em Portugal:
Ministério da Educação, Entreculturas (informação relativamente
ao número de alunos cabo-verdianos matriculados a nível nacional, no Ensino Básico e desempenho escolar), recolha de material
e informações diversas, de 2003 a 2005.
Instituto de Estudos Africanos, entrevistas, consulta de livros e
outros materiais em 2003, 2004 e 2005.
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, consulta de
livros, em Outubro 2003 e 2004.
Centro Cultural Casapiano, consulta de livros, processos de alunos, informação diversa, de 2002 a 2005.
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Provedoria da Casa Pia de Lisboa, material estatístico e outras
informações, em 2004 e 2005.
Colégio Pina Manique, relatórios e execução de entrevistas a alunos, de 1996 a 2005.
Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Técnica
de Lisboa (FCSH), consulta de livros, em 2004 e 2005.
Universidade Aberta, consulta de livros, consulta de manuais de
diversos temas, de 2000 a 2005.
Universidade de Letras de Lisboa, consulta de manuais, em 2004
e 2005.
Centro de Estudos Africanos, Ed. ISCTE, consulta de livros e artigos publicados, assistência a vários congressos relacionados com
o tema da multiculturalidade (2001 a 2005).
CEAS (Centro de Estudo de Antropologia Social), consulta de livros
e artigos no âmbito da sociologia e antropologia social, em 2004 e
2005, participação em congresso organizado pelo CEAS (A Diáspora Cabo-Verdiana, de 6 a 8 de Abril de 2005).
O objectivo de contactar as associações e outras instituições representativas da comunidade cabo-verdiana ou que trabalham directamente com
a mesma, baseia-se na necessidade de obter visões críticas das questões
que enquadram o estudo por parte de entidades que estão relativamente
próximas da comunidade e dos seus problemas.
Para além das entrevistas junto das associações públicas, foram auscultadas as associações cabo-verdianas em Portugal e na Holanda. Privilegiaram-se as associações mais direccionadas para a actuação junto dos
grupos residentes. Estas entrevistas tiveram como finalidade inventariar
os problemas dos jovens e os apoios oferecidos pelos municípios e pelo
estado. Procedeu-se a entrevistas junto de:
Organizações em Roterdão
Fundação Avanço, procedeu-se a várias entrevistas a órgãos dirigentes Dra. Nilza Santos e Dr. Mito Gonçalves, a professores
e alunos, em Abril de 2003, Outubro de 2004 e Março de 2005.
Casa Tibérias, foi feita entrevistas a à directora Dra. Ana Maria
Bento e a utentes da referida organização em Abril de 2004.
Organização de Jovens Cabo, foram feitas entrevistas ao Director
Dr. Mito Gonçalves, Dra. Eva Reekers, e a jovens utentes, em
Outubro de 2003 e 2004 e Abril de 2005.
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Organização Vrouwenhuis, entrevista à responsável desta organização, Ariana Moniz, em Outubro de 2004.
Paróquia Nossa Senhora da Paz (Migranteparochie Olv van Vrede),
entrevistas ao Padre Stevens em Abril de 2003 e Outubro de
2005.
Organizações em Lisboa:
ACIDI, Alto Comissariado para a Integração e Diálogo Intercultural, em 2004 e 2005.
Associação Cabo-Verdiana de Lisboa (associação de cariz étnico
das mais antigas de Lisboa), em 2004.
Associação Cultural e Recreativa Moinho da Juventude (associação com inúmeras e diversificadas actividades com jovens
nomeadamente alunos da Casa Pia de Lisboa e com forte visibilidade pública e política), em 2004 e 2005.
Associação Cultural Luso-Africana Morna (associação que conta
com a participação de muitos alunos do Colégio Pina Manique em
actividades de tempos livres), em 2005.
Associação Unidos de Cabo Verde (associação com membros pluriétnicos, com forte implantação e com uma grande diversidade
de intervenções), em 2005.
Organização de Quadros Técnicos Cabo-Verdianos – OTEC, em
2005.

V – Organização do Trabalho
O presente trabalho está organizado em duas partes com seis capítulos
distintos. Na introdução foi definido o problema de investigação, questões
e objectivos da investigação, revisão da bibliografia, metodologia e organização do trabalho.
Nos capítulos referentes à revisão da literatura, procurou-se fazer uma
análise que enquadrasse teoricamente o estudo.
À introdução da dissertação, deu-se o título de enquadramento teórico.
No Capítulo I, apresentou-se uma perspectiva histórico-estrutural do
fenómeno das migrações. A questão da identidade cabo-verdiana é aborElsa Casimiro
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dada neste capítulo, sendo analisado o posicionamento da população de
origem cabo-verdiana relativamente a diversos elementos constituintes
da identidade.
O Capítulo II, fornece, de um modo sintético, uma panorâmica histórico-geográfica da diáspora vivida pela comunidade cabo-verdiana em Portugal e na Holanda, além de um olhar sobre a escola de ‘todos’. Fez-se também referência à educação, numa perspectiva histórica, em Cabo Verde,
salientando a importância da mobilidade dos estudantes entre Cabo
Verde e Portugal/Holanda para prosseguimento e especialização de estudos e das migrações de cabo-verdianos para Portugal e para a Holanda.
No Capítulo III, aborda-se a problemática da comunidade cabo-verdiana
em Lisboa (estudo da população do Colégio Pina Manique) e em Roterdão
e do seu ‘viver’. Em Roterdão, procurou-se caracterizar e analisar os
vários aspectos da comunidade como, os seus representantes políticos,
o movimento associativo, a mudança política e as consequências para
a comunidade, a sua música, o crioulo e a religião.
No Capítulo IV, traçou-se uma panorâmica geral da instituição Casa Pia
de Lisboa e do Colégio Pina Manique e procedeu-se à análise dos alunos,
dos encarregados de educação e da situação sócio-económica dos
estudantes que frequentam o referido colégio, além das suas normas
funcionais.
No Capítulo V, fez-se um resumo da escolaridade na Holanda e das transformações que se estão a operar no sistema escolar deste país e na sua
repercussão na vivência da comunidade. Fez-se a apresentação de um
projecto de ensino na língua materna dos alunos, que, devido à falta de
verbas e vontade política, deixou de fazer parte do quotidiano dos estudantes cabo-verdianos.
Finalmente no Capítulo VI, sintetiza-se, compara-se os resultados da
investigação e elabora-se uma conclusão de todo o trabalho incluindo
também um conjunto de recomendações de intervenção e deixa-se algumas sugestões para futuras investigações nesta área.
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CAPÍTULO I – PERSPECTIVA HISTÓRICA
1.1. Os Eternos Migrantes – Perspectiva Histórico-Estrutural
Quase todos os países do mundo, por razões de natureza diversa (demográficas, políticas e económicas), tornaram-se países de emigração e/ou
imigração, prevalecendo quer o primeiro quer o segundo tipo de movimento.
Nos últimos vinte anos, os países da Europa Meridional, depois de terem
atingido um nível considerável de industrialização, tornaram-se eles próprios, países de imigração, em direcção aos quais se deslocaram os movimentos de pessoas originárias dos países do sul, principalmente África.
A dimensão e estrutura da imigração, está ligada à história colonial dos
países alvos.
O quadro das desigualdades entre os diversos países de imigração no
interior de cada zona geográfica tem tendência a aumentar, determinando de certa forma uma aceleração dos processos típicos das migrações, difíceis de reconduzir aos esquemas tradicionais de interpretação e
de submeter às políticas de controlo dos fluxos (a atracção que a Europa
exerce como destino migratório é indiscutível), que foram experimentadas na Europa no decurso dos últimos vinte anos. A emigração foi, e continua a ser, uma das grandes forças de impulso do povo cabo-verdiano
e o elo universal, que fez da diáspora uma comunidade pluricultural
e interactiva.
O termo migrante é definido como «a pessoa que altera o lugar de residência»14. Esta concepção não estabelece a distância mínima entre o primeiro e o segundo local de habitação. Segundo Jackson, a migração
implica o movimento de indivíduos e grupos entre duas sociedades: a que
acabaram de deixar e aquela em que procuram inserir-se (Jackson, 1991:
2.). Quanto ao período de tempo considerado suficiente para que a alteração de morada possa ser designada por migração, não se encontra delimitado, variando entre seis meses e um ano no país de acolhimento.
Deste modo, a definição não é clara nem suficientemente generalizada.
Se o denominador comum dos migrantes for considerado a sua cidadania,
colocar-se-ão várias questões que se prendem com a pertença nacional
das pessoas que migram e das gerações que delas descendem. Podemos, pois concluir que a elaboração de uma tipologia científica sobre os
migrantes depende, em grande parte, da classificação e do estatuto defi14. Magalhães, 1994: 168.
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nidos pelas leis dos respectivos estados. Quando se regista uma alteração de governo, o estatuto do migrante pode sofrer alterações.
Segundo Jackson, a migração permanente implica uma nítida mudança de
residência resultante de uma decisão plenamente assumida (Jackson,
1991: 7). A este propósito, existem várias teorias como as baseadas nos
modelos de atracção-repulsão que pressupõem que, para maximizar as
vantagens e reduzir o desconforto, o indivíduo é conduzido a efectuar escolhas em função de determinadas ‘pressões’. Estas pressões, «empurram
os indivíduos do seu local de origem, atraindo-os para outros locais»15.
Os factores de repulsão são fundamentalmente de ordem económica
(desemprego, seca, fome, catástrofes naturais) e política (guerras, ditaduras) além de outros. Contrariamente, os factores de atracção constituem uma aliciante alternativa, como as vantagens da vida urbana em
contraposição com a ‘estagnação’ da vida rural. Estas análises teóricas
dos fenómenos migratórios, foram estudados por Raveinstein 16. Segundo
este autor as Leis da Migração tentam explicar as migrações através dos
fluxos condicionados por variáveis, denominadas repulsão e atracção
(push-pull). Constituem, assim um ponto de partida para a teoria dos
movimentos sociais. No seu estudo, Raveinstein verificou que o comportamento migratório varia com a distância e é-lhe inversamente proporcional. Isto é, quanto mais afastado se encontra o país de origem de um indivíduo do país de futura residência, menor será o fluxo migratório em
direcção ao segundo país. Esta teoria poderá ser posta em causa com as
facilidades existentes actualmente, de transportes e comunicações.
Everett Lee 17, reestrutura o esquema teórico de Raveinstein, considerando que para além dos factores de repulsão e atracção, existem ‘obstáculos intervenientes’ além de factores pessoais que contribuem para o
processo migratório. Segundo Lee, a maioria dos migrantes deslocam-se
para curtas distâncias, quando se deslocam para longe, preferem fazê-lo
para grandes centros industrializados como foi o caso dos cabo-verdianos
que migraram para Lisboa e Roterdão. Os habitantes das áreas rurais,
mais propensos para a migração que a população urbana, aglomeram-se
em cidades que têm um grande crescimento.
O desenvolvimento dos meios de transporte e a expansão do comércio e da
indústria têm como consequência o aumento do fluxo migratório. No conceito de Lee, as comparações dos aspectos positivos com os negativos não
15. Raveinstein, 1969: 68.
16. Rocha Trindade, 1995: 76.
17. Lee, 1969: 287 in Rocha-Trindade, 1995: 74.
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decidem, por si, o acto migratório: «Más leis ou leis opressivas, o agravamento dos impostos, meios sociais adversos e até pressões de vária ordem
(tráfico de escravos, deportações), conduziram e continuam a produzir correntes migratórias; mas nenhuma destas correntes pode ser comparada
em volume com aquelas que estão na origem no desejo intrínseco à maioria dos homens em melhorar as suas condições materiais de existência.» 18
No caso da imigração cabo-verdiana, os factores de ordem pessoal como
os contactos, os familiares e amigos tanto como as informações disponíveis sobre o meio social do destino Portugal/Holanda, facilitaram a sua
integração e assimilação numa sociedade que nada tem a ver com a de
origem. Embora Jackson tenha feito uma análise geral dos fenómenos
migratórios pode-se concluir que estes se adaptam à vivência migratória
dos cabo-verdianos, é a própria família que incentiva a migração na perspectiva de uma vida melhor, mencionando este autor, que os processos
de decisão inerentes ao fenómeno (migratório), frequentemente, fazem
parte de um complexo processo de decisões familiares e de selecção
estratégica de alternativas (Jackson, 1991: 17).
No sentido de melhorar a sua integração na sociedade de acolhimento,
a maioria dos imigrantes modificam a sua forma de viver, adoptando uma
nova língua e outro tipo de vestuário embora mantenham as tradições.
A assimilação não é totalmente conseguida, pois a maioria não perde
a sua identidade étnica. A completa absorção da minoria por parte da
maioria, no aspecto cultural, social e identitário, não acontece com
a comunidade cabo-verdiana em Portugal e na Holanda. Esta comunidade
fecha-se vivendo segundo as suas próprias regras, no ambiente privado
embora revele uma abertura para a sociedade exterior no domínio
público.
Estes grupos étnicos só se tornam grupos dentro da sociedade de acolhimento, quando tomam consciência de si próprio. Deve-se ter em conta,
um sentimento partilhado de pertença, história comum e existência de
uma associação representativa. Para que estas condições se verifiquem
foram seleccionados cinco critérios:
• a língua comum (no caso dos cabo-verdianos, o crioulo, embora

se verifique variações entre as diferentes ilhas);
• a religião (o catolicismo é maioritário);
• a cultura comum (as músicas e danças, a gastronomia);
18. Lee, 1969: 287 in Rocha-Trindade, 1995: 74.
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• laços de sangue (regista-se, de um modo geral entreajuda entre

familiares);
• comunicação e interacção (a forma de relacionamento entre

si).
Segundo Beatriz Rocha-Trindade «as necessidades de uma nação conjugam-se com as necessidades dos indivíduos na determinação dos fluxos
migratórios»19.
Assim os migrantes consideram a emigração a única forma de dar resposta à satisfação das necessidades económicas, sociais e psicológicas.
E em relação à sua identidade, quem sou eu? Fazer uma assunção do seu
ser face a um padrão, a uma referência, assume-se, isto é assume uma
identidade.
O que se verificou ao longo da pesquisa e sempre que se inquiria directamente os jovens de origem africana sobre a sua identidade, apesar deste
tema estar muito presente nas suas vidas, não é respondido espontaneamente porque, ou não estão conscientes dessa questão ou não conseguem racionalizá-la de modo a transmitirem as suas ideias e os seus
sentimentos. Uma análise adequada deste fenómeno deve considerar
dois planos: a componente individual (destaca a unicidade de cada indivíduo) e a identidade colectiva (destaca a homogeneidade intergrupal).
Jorge Malheiros faz também a distinção entre identidade étnica e nacional: «A migração é um processo muito importante para a dinâmica
de reconstrução identitária, de forma em que coloca os elementos da
identidade dos grupos migrantes em confronto com um conjunto de valores e práticas diferentes, associados à população e ao território onde se
instalam.»20
A identidade étnica é entendida como a pertença a um grupo com determinadas características culturais que se auto-percepciona e é percepcionada de determinada forma, mantendo uma relação com outros grupos.
Esta identidade depende do modo como a maioria do país de acolhimento
categoriza esses indivíduos, mas também do modo como os imigrantes se
vêm a si próprios e ao grupo étnico dominante.
A identidade nacional é uma herança com as mesmas práticas culturais,
mesma língua, mesma origem geográfica. Esta identidade assume um
19. Rocha-Trindade, 1995: 79.
20. Malheiros, 2001: 123.
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carácter mais formal, levando os indivíduos a desempenharem o seu
papel no contexto de direitos e deveres de um estado-nação.
Nos casos de estados multi-nacionais, como a Holanda, onde a coexistência de diferentes grupos é a regra, identidade étnica ou cultural e identidade nacional mantêm-se distintas. Enquanto 85% dos holandeses e 93%
dos portugueses se consideram como membros do grupo correspondente à sua nacionalidade, os cabo-verdianos adoptaram uma auto-classificação maioritariamente cabo-verdiana, mesmo vivendo num país de
acolhimento. Este processo de identificação identitária, que aponta para
uma identificação com dois mundos, é mais notório entre os mais jovens.
Deve-se ter em conta um número reduzido de migrantes que, pelo desenvolvimento de laços familiares (casamentos mistos) demonstram uma maior
aproximação e interiorização da sociedade onde estão inseridos. Contudo, os
estudos sobre a emigração cabo-verdiana apontam para a manutenção e
transmissão geracional dos elementos identitários, apesar de alterados
pelas influências das sociedades de destino, e, também, pela existência
de fluxos de variados tipos (financeiros, de pessoas) com o país de origem.
Sobre o conceito de identidade individual, Luiz Osório, no livro Adolescente Hoje refere que esta reside na «consciência que o indivíduo tem de
si mesmo como ser no mundo» (1989:76) revela a importância para os
descendentes de imigrantes jovens, que vivem divididos por duas culturas
terem consciência da sua identidade. Podemos referir a designação plural, identidades que abrange desde a identidade individual à identidade
etária, da identidade política à identidade religiosa, a todos e quaisquer
factores identitários. A identidade colectiva tem a ver com o grupo de
referência, com o grupo de pertença e serve de modo de agregação dos
indivíduos. Assim constata-se que os indivíduos façam identificações
como forma da sua construção pessoal, factor decisivo do seu próprio
processo de desenvolvimento. Ter uma identidade é ser-se reconhecido
como ente único, diferente e ainda conhecer a posição que ocupa na
escala hierárquica relativamente aos seus pares.
A identização, isto é, o desenvolvimento da identidade, funciona num duplo
movimento de ‘singularização e de socialização’ e privilegia a dimensão
psicológica e a dimensão social da identidade. Segundo Gohier, a noção de
identidade reenvia-nos, assim, à questão do duplo estatuto constitutivo da
pessoa que é, ao mesmo tempo, indivíduo e ser social, quer dizer, definese paradoxalmente por uma singularidade que só pode construir-se no
seio de uma rede de relações que forma o tecido social (Gohier, 1993: 76).
A construção da identidade individual é um processo contínuo.
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Os conceitos de coerência e de estabilidade devem ser, para Gohier,
encarados como a adaptação do eu a um momento determinado da sua
vida pessoal e da relação com os outros numa base de confiança. Para
a autora atrás citada, a identidade de uma pessoa é função do sentido,
do significado que ela dará à sua própria história pessoal a que se denomina, relação de proximidade com o outro, quer dizer, não somente uma
linguagem minimal comum que permite interrelação, mas de um sentimento de direito à existência caucionado pela confiança do outro (Gohier,
1993 : 143).
Esta noção da complexa identidade dos migrantes e dos seus descendentes depende do modo como fazem a sua auto-identificação com um determinado grupo comunitário, como se pode ver no quadro I. A 1.ª geração
de imigrantes cabo-verdianos em Portugal, 72,5% considera-se cabo-verdiana e 20% portuguesa ou luso-cabo-verdiana e os seus descendentes 76,5% consideram-se cabo-verdianos e luso-cabo-verdianos, só uma
pequena percentagem (2,5%) se considera português. Esta auto-identificação como portugueses é mais notória entre os cabo-verdianos mais
velhos e residentes em Lisboa. Como refere Jorge Malheiros:
«Esta geração viveu o período em que o território de Cabo Verde
era administrado a partir de Lisboa o que se traduz num processo
de veiculação de elementos simbólicos e identitários portugueses
através do sistema de ensino e na sua presença nas restantes instituições.»21.
Na Holanda, a maioria dos cabo-verdianos inquiridos consideram-se
cabo-verdianos-holandeses. Este processo de transformação identitária
que corresponde a uma identificação com dois mundos é sentido essencialmente pelos jovens, com destaque para aqueles que vivem na
Holanda. Este sentimento resulta da conjugação de um processo de
sociabilização no país de destino com o convívio quotidiano com os elementos culturais de Cabo Verde transmitidos pela família. Para esta
construção contribui o comportamento da maioria dos familiares e amigos que se consideram cabo-verdianos (mesmo quando nascidos na
Europa) como elementos de um grupo diferente. Esta noção da complexa
identidade dos migrantes depende do modo como fazem a sua auto-identificação com o grupo comunitário em que se integram e este é na maior
parte das vezes o africano.

21. Malheiros, 2001: 266.
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Quadro 1 – Comunidade com que os inquiridos se identificam
Cabo-Verdiana

Portuguesa

Luso-Cabo-Verdiana

Nenhuma

N.o

%

N.o

%

N.o

%

N.o

%

N.o

%

137
309
527
29

48,1
76,5
76,8
72,5

14
10
12
2

4,9
2,5
1,7
5,0

113
63
132
6

39,6
15,6
19,2
15,0

21
22
15
3

7,4
5,4
2,2
7,5

285
404
686
40

100,0
100,0
100,0
100,0

1002

70,8

38

2,7

314

22,2

61

4,3

24

58,5

3

7,3

12

29,3

2

4,9

41

100,0

1970-1974

155

69,2

7

3,1

59

26,3

3

1,3

224

100,0

1975-1979

189

66,5

7

2,5

79

27,8

9

3,2

284

100,0

1980-1989

290

81,0

2

0,6

52

14,5

14

3,9

358

100,0

⬎ 1990

308

86,8

5

1,4

31

8,7

11

3,1

355

100,0

966

76,5

24

1,9

233

18,5

39

3,1

Cabo-Verdiana

781

82,4

12

1,3

122

12,9

33

3,5

948

100,0

Portuguesa

156

43,9

22

6,2

151

42,5

26

7,3

355

100,0

64

60,4

2

1,9

38

35,8

2

1,9

106

100,0

6

100,0

Grupos Etários
15-24
25-34
35-64
⬎ 65
Total

Total

1415 100,0

Ano de Chegada
⬍ 1970

Total

1262 100,0

Nacionalidade

Dupla nacionalidade

1

16,7

2

33,3

3

50,0

1002

70,8

38

2,7

314

22,2

61

4,3

Nenhuma

123

80,9

123

2,0

22

14,5

4

2,6

152

100,0

Ler e Escrever

159

82,4

159

0,5

27

14,0

6

3,1

193

100,0

Ensino Primário

278

79,7

278

2,0

60

17,2

4

1,1

349

100,0

Ciclo Preparatório

Outras
Total

0,0

1415 100,0

Habilitações Actuais

145

71,1

145

2,0

38

18,6

17

8,3

204

100,0

3.o Ciclo

40

57,1

40

1,4

25

35,7

4

5,7

70

100,0

Freq. Secundário

56

56,6

56

7,1

31

31,3

5

5,1

99

100,0

Secundário

48

38,4

48

6,4

56

44,8

13

10,4

125

100,0

Curso Médio

23

46,9

23

4,1

21

42,9

3

6,1

49

100,0

Freq. Superior

94

75,2

94

1,6

25

20,0

4

3,2

125

100,0

Licenciatura

34

77,3

34

2,3

8

18,2

1

2,3

44

100,0

2

50,0

2

25,0

1

25,0

0,0

4

100,0

0,0

0,0

1

100,0

Mestrado
Doutoramento

0,0
Total

1002

70,8

100,0
1002

2,7

314

22,2

61

4,3

Fonte: IECCV (Inquérito do Estudo da Comunidade Cabo-Verdiana), 2003.
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CAPÍTULO II – A DIÁSPORA
2.1. A Diáspora Cabo-Verdiana
O arquipélago de Cabo Verde situa-se no Oceano Atlântico norte, ao largo
da costa do Senegal e da Mauritânia, a cerca de 450 km da costa,
ocupando uma área de 4300 km2. É constituído por 14 ilhas e ilhéus principais distribuídos em dois grupos de ilhas, cujos nomes advêm da direcção dos ventos dominantes: Sotavento, ao sul, do qual fazem parte
Santiago, Maio, Fogo e Brava. Barlavento, ao norte, constituído por Santo
Antão, São Vicente, Santa Luzia (que não está habitada), São Nicolau, Sal
e Boavista. As ilhas ocupam o middle-ground 22 entre a África, a América,
a Europa e as Caraíbas e são muitas vezes omitidas dos mapas do mundo
produzidos no ocidente: o tipo de mapas ilustrados que aparecem em
cartazes, calendários e livros turísticos.
Esta omissão sugere que Cabo Verde pertence ao que vulgarmente se
denomina ‘a periferia’. Na realidade a maior parte da história de Cabo
Verde pode ser interpretada numa perspectiva estruturalista da expansão
do capitalismo e a sistemática exploração da ‘periferia’.23 Almerindo
Lessa, numa conferência apresentada nos Colóquios Cabo-Verdianos,
referiu que «existem desde o século XII informações sobre as ilhas de
Cabo Verde» 24. Em 1154 um geógrafo de Ceuta, Edrisi, menciona:
«… ter conhecimento de que pouco antes dos portugueses terem
conquistado esta cidade, no ano de 1147, alguns árabes de Lisboa,
que ele chamava ‘aventureiros’, se tinham lançado pelo mar dentro à procura da outra margem do oceano; e que ao chegarem às
ilhas Canárias haviam tido conhecimento da existência de outras
terras colocadas mais para o interior do mar» 25.
O processo de descoberta, bem como o povoamento das ilhas foi gradual,
desconhecendo-se ao certo a autoria dos feitos, já que contradições surgem acerca do assunto. No entanto, o achamento destas ilhas, segundo a
tese oficial, data de 1460, Carlos Caldeira, no seu livro Apontamentos
22. Elizabeth Challinor, comunicação com o título A History of Cape Verde: Centre/periphery Relations and Transnacional Cultural Flows, FCT/CEAS Lisboa, 2005.
23. Elisabeth Challinor, comunicação com o título, A History of Cape Verde: Centre/Periphery Relations and Transnacional Cultural Flows, FCT/CEAS Lisboa, 2005.
24. Almerindo Lessa, conferência apresentada nos Colóquios Cabo-Verdianos, O Homem
Cabo-Verdian, Praia, 1959.
25. Almerindo Lessa, conferência apresentada nos Colóquios Cabo-Verdianos, O Homem
Cabo-Verdian, Praia, 1959.
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d’uma viagem de Lisboa à China e da China a Lisboa de 1853, confirma
esta informação:
«Estas ilhas começaram a ser descobertas em Maio de 1460, por
uma expedição de três navios enviada pelo infante D. Henrique,
em que ia o genovez Antonio de Nolle; mas parece que foram
conhecidas pelos phenicios, carthaginezes e romanos, que as
chamavam as Gorgonidas, e sabiam que eram situadas ao sul das
ilhas Fortunatas, hoje denominadas Canárias.»26
Vasco da Gama Fernandes, na sua crónica mensal na revista Vida
Contemporânea, refere que em 1446, Cabo Verde foi descoberto por
Diogo Gomes e António Nolli e que o seu nome se deve ao facto por ser o
cabo do continente africano mais próximo do arquipélago. Ainda segundo
o artigo, embora na altura da descoberta fossem desabitadas, foram
encontradas, ao que se diz, muros e montes de pedras empilhadas, que,
pela sua construção, lembrariam os muros primitivos da idade da pedra,
como dólmenes.
De qualquer forma tudo indica que deveriam ser desabitadas. Admite-se
todavia que já tivessem aportado em Cabo Verde, em escala acidental,
e por motivos não esclarecidos, antes da chegada dos portugueses, povos
africanos da orla marítima do continente fronteiro, eventualmente
Jalofos, Sereres e Lebús.
Cristiano Barcelos, numa conferência apresentada na Academia de Ciências, em 1989, referiu que, «algumas ilhas já eram conhecidas dos
antigos geógrafos com o nome de Hespéridas ou Gorgonas e que foram
faladas no Livro 1.º, fls. 61, da Chancelaria de D. Afonso V».
Acredita-se que o grupo de Sotavento tenha sido o primeiro a ser descoberto, facto mencionado numa carta do Infante D. Henrique, sem
qualquer referência ao outro conjunto de ilhas. Há registo de um sistema
económico no século XV (no diário de Jonathan Winthrop 1443) de comércio de escravos para a América. Este é um dos primeiros registos
do comércio trilateral que ligava a Europa, a África e as Américas e que
assim construiu o comércio Atlântico.
Tendo sido doadas ao Infante D. Fernando (passaram para D. Manuel, que
mostrou o seu interesse, mandando construir um hospital 27 em 1497),
26. Caldeira, 1853: 273.
27. «… cuja sustentação revertiam as heranças, que parecem numerosas, dos colonos
falecidos sem testamento.» (Villas, 1938: 216).
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repartidas ainda entre donatários parciais, foram governadas durante
os primeiros 130 anos por capitães-mores, com jurisdição só na ilha onde
residiam. O primeiro capitão-mor foi Gaspar de Andrade Rodrigues.
Sendo os primeiros colonizadores, segundo Carlos Caldeira, «Povoadas
as principaes ilhas de Cabo Verde pelos criados do infante D. Fernando, e
pelos colonos de Guiné…»28, além dos escravos vindos da costa da Guiné,
do rio Senegal à Serra Leoa, toda esta miscelânea de etnias contribuiram
para a crioulização da sociedade (designa-se por línguas crioulas, os instrumentos de comunicação de carácter vocal exercida no âmbito de uma
dupla articulação linguística que resultam da mútua interferência entre
dois ou mais idiomas, um deles europeu e outro/outros africanos ou
asiáticos).
O povoamento é feito com casais idos do reino (sobretudo algarvios), mais
tarde são enviados degredados e cristãos novos. Foi também povoado por
negros livres (que falavam o português), que acompanhavam voluntariamente os comerciantes, os missionários e os capitães dos navios. Dos
portugueses contam-se essencialmente madeirenses. A mão-de-obra
destinada a trabalhar as terras virgens e despovoadas, seria o escravo da
costa da Guiné e cativos mouros, consequência da guerra em Marrocos.
Mais tarde e com o aumento da riqueza da ilha, ali se fixam pessoas de
categoria e estrangeiros, além doutras ocupadas no comércio.
Nos séculos XV e XVI, a maioria dos cabo-verdianos estava envolvida no
comércio de escravos duma forma ou de outra. Senhores da terra e mercadores de escravos traficavam escravos. Na obra de Valdez faz-se referência à celebração de tratados para a abolição do tráfico da escravatura
e ao «engajamento por meio de contrato emigrados de outros países
como trabalhadores livres...» 29. Outros preparavam os navios que partiam para leste em direcção à costa africana ou para oeste, em escala no
caminho para o Brasil ou para as Índias Ocidentais Espanholas com carga
humana. O comércio com a Guiné e o desenvolvimento vindo da hospedagem dos navios vindos do Atlântico Sul é uma importante fonte de receita.
Gaspar Ribeiro Villas em 1938 descreve que «em 1513 os navios preferem
procurar nas Ilhas (de Cabo Verde) que na costa da Guiné», é também
referido que várias matérias-primas, entre elas a urzela e o algodão, são
exportados para a Flandres e para outros países no estrangeiro (entre
eles a Holanda).

28. Caldeira, 1853: 26.
29. Valdez, 1864: 174.
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Em 1464, mercadores de Sevilha, João e Pero de Lugo, vindos das Canárias, que habitavam, por temporadas as ilhas, são autorizados a explorar
uma planta preciosa para a época, a urzela e a comercializá-la, transportando-a para Sevilha e Portugal que depois vendia para outros países
(entre eles a Holanda) 30. Valdez faz referência à compra de uma embarcação carregada com «500 quintaes» de uma planta denominada urzella
por um mercador holandês:
«O seu primeiro arrematante em Lisboa, em 1730, foi um negociante hollandez. Por aqui se vê que quasi todas as nossas emprezas ou especulações são sempre primeiro tentadas por estrangeiros: é um vicio de longa data, que muito tem custado a curar!»31
O arquipélago especializou-se também na fabricação de tecidos e serviu
de entreposto de escravos. Como refere Walter Rodney:
«The Portuguese settlers were not only interested in the import
of their own labor force, but they also regarded the re-export
of slaves as a priority. Clothes, dyes, hides and livestock were
exported to Europe and to the New World, but the Cape Verdeans
concentrated on exchanging most of their own products to the
mainland for slaves to be sold to Europe and the Americas.»32
No início do século XVII, só 12% da população do Fogo e de Santiago eram pessoas livres.
A imagem da população cabo-verdiana formada e transmitida pelos colonizadores tomou formas diferentes em Portugal e na Holanda. Relatos
como o de Valdez contribuíram à construção de uma imagem negativa da
comunidade cabo-verdiana em Portugal já desde o século XVIII: «O povo
miudo é bastante indolente, comprazendo-se no ocio, e embora as mulheres em verdade façam os trabalhos mais rudes, os homens dormem traquillamente, fumam ou se embebedam nas tabernas, a ponto que esta
ilha é, como nos asseguraram, aquella em que se consome mais aguardente e tabaco...»33. Esta perspectiva teve continuidade no século XIX,
como refere António Seixas: «Esta população é indolente, falta de acção e
de iniciativa para a industria, commercio e agricultura. […] A escassez de
chuvas em Cabo Verde suppõe-se ser causada da quasi completa falta
d’arborisação, falta devida à tradicional indolencia dos habitantes das
ilhas, como à falta d’acção dos antigos governadores e camaras.»34
30.
31.
32.
33.
34.

Villas, 1938: 213.
Valdez, 1864: 236.
Rodney, 1970: 72.
Valdez, 1864: 172.
Seixas, 1881: 50.
Elsa Casimiro

41

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Tanto Valdez como Seixas atribuíam a «tradicional indolência dos habitantes» a um suposto ‘carácter nacional’ cabo-verdiano, embora o
segundo acusasse também erros dos «antigos governadores e câmaras».
Estes preconceitos continuam a acompanhar a comunidade em Portugal.
Em contrapartida na Holanda, os cabo-verdianos são considerados muito
eficientes e trabalhadores, sendo a minoria étnica que menos aufere de
subsídio de desemprego.
Todavia, as condições climatéricas desde cedo marcaram o destino de Cabo
Verde e das suas gentes.35 O clima é tropical seco, com uma quantidade de
precipitação fraca e bastante irregular. Exposto aos ventos, Cabo Verde foi-se progressivamente desertificando e, com isso, tornou-se vulnerável às
secas alternadas com chuvas diluvianas, semeando a fome,a destruição e
morte. Como refere Carreira, «fome e doença estão como partidos rotativos:
quando um impera, outro descansa e assim sucessivamente» 36.
Pode-se com certeza afirmar que um dos grandes factores que impeliram (e impelem) o cabo-verdiano para a emigração, por vezes incontrolada, são as secas. Segundo Manuel Lopes na sua conferência no Colóquio sobre os Estudos de Cabo Verde, «nenhuma outra realização terá,
para o cabo-verdiano, a mesma importância que a precipitação da primeira gota de chuva, provocada pela vontade humana, sobre as suas ilhas
sedentas!»37, as fomes, a defeituosa repartição das terras, a carga demográfica e o implícito desequilíbrio produção/população. Deste modo, o
cabo-verdiano torna-se o eterno emigrante que busca em terra estranha
aquilo que a sua lhe nega sistematicamente.
Em todos os tempos, com apertada ou pouca vigilância das autoridades,
sempre houve nas ilhas de Cabo Verde emigração clandestina e a par
dela, a legal. Segundo António Carreira, as primeiras notícias de que há
conhecimento datam da segunda metade do século XIX, e surgem no Relatório de 13 de Setembro de 1874, do Secretário-Geral do Governo de Cabo
Verde, aludindo à saída anual de cerca de 100 indivíduos da ilha Brava,
nos navios baleeiros americanos. No Relatório de 2 de Setembro de 1880,
do Administrador do Concelho da Brava, observa:
«… o receio e a verdadeira aversão que este povo tem ao recrutamento (militar) contribui muito para a emigração clandestina que
tem lugar todos os anos e que é de dez por cento sobre o total da
35. Existe um provérbio cabo-verdiano que «se devem evitar os quatro SS: sol, saia, seia
e sereno».
36. Carreira, 1984: 53.
37. Manuel Lopes, comunicação apresentada no colóquio, Referências sobre a literatura
cabo-verdiana, Praia, 1959.
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população. Pelas leis vigentes ninguém pode transitar dentro e
fora da província sem o respectivo passaporte Apesar disto a
maior parte dos emigrantes segue sem passaporte e as autoridades locais não podem evitar este abuso, por falta de força que
pudesse estender-se por todos os portos e pontos acessíveis da
costa. A maioria dos navios baleeiros não fundeia nos portos, mas
fica sobre a vela na costa da ilha, recebendo gente que lhe convém
nos lugares ajustados;»38
Vê-se pois que as saídas clandestinas eram, em parte, facilitadas pelas
tripulações dos navios da pesca da baleia e que os emigrantes eram
constituídos por elementos de variados estratos da população, incluindo
os próprios agentes policiais da fiscalização.
Embora continue a verificar-se emigração para a Europa, actualmente
Cabo Verde é um país pobre, em vias de desenvolvimento. Até ao dia do
seu 30º aniversário, dia da Independência (5 de Julho), o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 39 referiu que o arquipélago entrou no grupo dos países de desenvolvimento médio.
Apesar dessas boas notícias, as exportações, muito reduzidas, cobrem
5% do valor das importações. Mais de 80% do orçamento do Estado provém da ajuda internacional e era, até há pouco tempo, o quarto país do
mundo receptor de mais ajuda por habitante. Uma grande parte da sua
população vive em condições de pobreza, 40% é pobre, sendo que 20%
seja considerada muito pobre. Isto porque a natureza do crescimento
económico tem por base sectores com pouco impacto na criação de
empregos direccionados para as pessoas mais carenciadas.
A população residente em Cabo Verde quase duplicou entre 1970 e 2005.
De 271 000 passou para 476 000. Um terço tem menos que 15 anos e apenas 7% têm mais de 60 anos. O ritmo muito elevado de crescimento
demográfico, uma agricultura atrasada, num país onde só apenas de 10%
da sua superfície é arável e incapaz de responder às necessidades de
consumo interno, uma indústria quase inexistente, criaram um desequilíbrio entre a população e os recursos disponíveis.
Cabo Verde atingiu os níveis de desenvolvimento humano que Portugal
tinha atingido em 1975 (em saúde, esperança de vida, entre outros). Com

38. Carreira, 1997: 64.
39. Jornal Diário de Notícias, Lisboa, 5 Julho de 2005: 5.
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base nesses indicadores, o arquipélago ocupa o 105.º numa lista de 175
países e é o mais desenvolvido entre os cinco países Africanos de Língua
Portuguesa (PALOP).
Uma das prioridades do governo é a educação, principalmente acabar
com o analfabetismo. Assim o ensino integrado (seis anos de escolaridade) passou a ser obrigatório em 1990. Já antes tinha sido aumentado o
número de escolas primárias e secundárias: em 1980, havia 68 salas de
aulas nas escolas, hoje são 830. O número de professores primários
duplicou desde 1975, sendo actualmente mais de 3 000. No ensino secundário, em 1980, havia 164 professores, hoje contam com mais de 2 200.
Com o acesso livre à educação, começou a verificar-se uma maior adesão
da população, enviando os jovens à escola, embora a grande maioria não
tivesse condições financeiras para o fazer, necessitando por isso, do salário e da mão-de-obra dos seus filhos para sobreviver.
Em 1975, 75% da população era analfabeta. Num inquérito realizado em
2002, cerca de 76% dos adultos sabiam ler e escrever. Esta percentagem
aumenta para 96%, entre os jovens com menos de 15 anos, que já beneficiaram da introdução da escolaridade obrigatória. A alfabetização dos
mais velhos continua a ser uma das prioridades governamentais, sendo
que a percentagem das mulheres adultas alfabetizadas está acima da
média africana. Assim a taxa de analfabetismo ficou reduzida de 75% em
1975 para os actuais 25%.
O envio de dinheiro e de bens pelos emigrantes para as famílias que deixam para trás é uma forma de ligação entre os cabo-verdianos de ambos
os lados do Atlântico e uma importante fonte de estabilidade da moeda.
Embora os montantes das remessas de fundos flutuem com as condições
económicas, em média constituem 25% a 30% do Produto Nacional Bruto
de Cabo Verde. De acordo com os dados actuais (2004), o PIB cresceu em
média 5% nos últimos quatro anos. A fragilidade económica das ilhas
tem-se reflectido no desemprego que era cerca de 30% em 1998, tendo
baixado para os 16% em 2002, e no surto dos fenómenos migratórios.
As oportunidades de emigração surgiram da posição estratégica de Cabo
Verde na geografia do comércio e do império; a necessidade de emigrar
foi criada pela escassez de recursos naturais e de uma base agrícola
insuficiente com base num estudo de há 10 anos. Como referia A. Carreira, no seu livro Migrações nas Ilhas de Cabo Verde:
«As condições de carência que caracterizam as ilhas, levaram os
cabo-verdianos a emigrar para fugir às trágicas crises dos anos
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de seca. O peso da emigração na sociedade cabo-verdiana não é
apenas estatístico. A partida e a chegada são momentos centrais
na vida e na cultura dos cabo-verdianos. Sem emigração, sobretudo sem a sua vivência plurifacetada em sentimentos (saudade,
partida, angústia, aventura, sonho, retorno), a cultura cabo-verdiana seria diferente do que é.»40.
A família encoraja os seus membros a emigrarem de modo a contribuírem para a sua sobrevivência, nuns casos, ou a melhorarem o seu estatuto, noutros. Segundo Wall, «... parece interessante perspectivar o papel
da família no processo de emigrar, como sendo aquela a responsável pela
emigração de alguns dos seus membros.»41
Contudo a partida, não é sentida da mesma forma: para uns é uma necessidade, para outros a estadia na ilha é como uma prisão, podemos contrapor dois poetas Eugénio Tavares e Manuel Lopes que retratam esta dualidade de sentimentos:
«Hora da partida/Hora di bai
Hora de dor/Hora de dor
Ah, como eu quero/djam qrê
Que ela não amanheça/pa el ca manche
Pobre de mim que fiquei detido
Na ilha tão desolada
Rodeada de mar
As grades também da minha prisão.»42
Geralmente, o cabo-verdiano deixa a mulher e os filhos em Cabo Verde,
com o objectivo de arranjar emprego e casa que permita a instalação da
família num momento posterior. Contudo, em alguns casos a reunificação
só é feita muito mais tarde ou noutros casos torna-se um mito.
Embora se possa dizer que a emigração se iniciou pouco depois do povoamento do arquipélago, ela tem-se processado por fases mais ou menos
intensas, em parte relacionadas com pólos de atracção que as correntes
migratórias tomaram ao longo dos anos. A sua composição social não
foi uniforme, pois logo após a II Guerra Mundial, quem emigrava eram
as camadas socialmente mais privilegiadas como os comerciantes,
40. Carreira, 1977: 127.
41. Wall, 1993: 189.
42. Figueiredo, 1961: 24.
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proprietários, funcionários públicos e estudantes. Nessa época, as universidades e os liceus portugueses atraíam, sobretudo os jovens intelectuais
cabo-verdianos que pretendiam terminar os seus cursos em Portugal.
Regista-se então uma alteração do perfil social do emigrante: é o de uma
mão-de-obra desqualificada escolar e profissionalmente. Fugindo às trágicas crises dos anos de secas, foi o bravense43 o primeiro a imigrar, acolhendo-se a bordo dos navios baleeiros que frequentavam o mar de Cabo
Verde. O grande fluxo, para Portugal, na época de 60, foi estimulado pelo
governo português para colmatar a falta de mão-de-obra provocada pela
emigração portuguesa para França e pela guerra colonial. Este problema
fez-se sentir essencialmente no sector da construção civil e obras públicas. A mão-de-obra cabo-verdiana viria a ocupar postos de trabalho deixado pelos portugueses, como refere António Carreira:
«Em Portugal essa onda de trabalhadores sem qualificação profissional veio substituir os metropolitanos fugidos da sua terra
com destino aos países ricos da Europa onde foram executar as
tarefas duras e menos desejadas, que os seus nacionais recusaram. Também estes metropolitanos, em grande parte, não possuíam qualificações sócio-profissionais. Deu-se apenas uma
mera substituição nos mercados de trabalho: o metropolitano deu
lugar ao cabo-verdiano.» 44.
Retratando o imigrante numa conferência com o tema O problema da
emigração cabo-verdiana, Luís Terry exemplifica muito claramente o
emigrante tipo:
«Na generalidade, o nosso emigrante, é um indivíduo que só leva
consigo os braços para trabalhar, sem quaisquer outros conhecimentos que lhe permitam escolher uma ocupação, e assim ele
terá de ser, naturalmente um trabalhador braçal.» 45
Outro autor, Ferreira de Almeida, retrata com clareza as condições
de restrição 46 e mesmo em alguns casos de exclusão social dos assalariados cabo-verdianos:
«A situação de destituição é incapaz de gerar recursos materiais
ou simbólicos, que permitam a participação activa no jogo das
43. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume V, Editorial Enciclopédia, Lisboa, 1989: 289.
44. Carreira, 1977: 261.
45. Luís Terry, Colóquios Cabo-verdianos, Cabo Verde, 1959: 109.
46. Ferreira de Almeida, 1992: 84-85.
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relações sociais. Por outro lado, restrição é o modo de vida dos
assalariados na indústria ou nos serviços de muito baixos rendimentos, com níveis de qualificação profissional e escolar fracos,
dos trabalhadores com emprego precário e da economia paralela,
que frequente e ciclicamente estão desempregados, dos idosos,
pensionistas com pensões de reforma muito escassas e de muitas
famílias monoparentais. Estas condições reflectem-se na escassez de recursos e determina os modos de consumo quotidiano…
a estratégia de vida de restrição é a sobrevivência quotidiana.»47
Como consequência desta situação, a ilegalidade devido à precariedade
contratual continua a ter um peso considerável nesta comunidade. Contando com o apoio de uma rede familiar e de conhecidos que dão cobertura a estas situações estima-se, de acordo com as autoridades portuguesas, os cabo-verdianos residentes em Portugal, atingem os 38% do
total de residentes legais. Nestas situações de clandestinidade, criam-se
condições desfavoráveis que conduzem à precariedade de emprego e à
residência em zonas degradadas (em Lisboa, Amadora e na periferia das
cidades), bem como à falta de recursos a mecanismos de apoio social, de
saúde e de educação. Como mencionava um encarregado de educação
cabo-verdiano «quase se pode dizer que as pessoas, em geral, imigram
com o sonho de Portugal como um destino inicial. Portugal como ponto
de entrada para países melhores»48.
Sendo a política migratória de cada país um dos factores decisórios para
a imigração, apresentaremos um resumo da política migratória em Portugal, segundo António Carreira 49, subdividindo-a em duas grandes fases:
1.º – A imigração no tempo colonial
• 1900/1920 – Esta fase está associada à pesca da baleia; é o

tempo da grande corrente emigratória para os Estados-Unidos
da América através dos barcos baleeiros que frequentavam as
águas e os portos do arquipélago. Cabo Verde servia como
ponto de apoio das frotas que acabavam por recrutar elementos
ilhéus que se mostrassem mais dotados para a faina da pesca
da baleia. Foi deste modo que se estabeleceu uma corrente de
emigração, pois os primeiros começaram a chamar familiares

47. Ferreira de Almeida, 1992: 85-86.
48. Entrevista feita pela autora a Nilza Pinto, Directora da Fundação Avanço, Roterdão,
Abril 2005.
49. Carreira, 1977: 74.
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e amigos para os EUA. Registou-se também nesta altura a emigração forçada para S. Tomé e Príncipe (trabalho nas roças de
café e cacau);
• 1921/1927 – Verificaram-se duas tendências na emigração

cabo-verdiana: saídas mais baixas devido à legislação americana ter proibido a entrada de analfabetos e estabelecido
«cotas» de emigração para cada país e desvio das correntes
migratórias para o Senegal, Brasil e Argentina;
• 1928/1945 – Continuação da emigração para a América Latina,

nomeadamente para o Brasil, a Argentina e ainda para Angola,
Moçambique e São Tomé, Dakar, Gambia, Guiné (portuguesa) e
Portugal. A emigração para os Estados Unidos embora se registasse um pequeno decréscimo no ano de 1930 devido às restrições impostas por este país (registaram-se só 437 indivíduos),
aumentou a partir de 1937. A emigração das ilhas do Sotavento
foi cerca de três vezes maior do que a registada no Barlavento 50;
• 1946/1975 – Razões conjunturais levaram o cabo-verdiano à

procura de mercado de trabalho na Europa, primeiro para a
Holanda, Países Escandinavos e Europa central. Como foi bem
sucedido deu-se um verdadeiro êxodo. Entre 1974/75 deu-se a
saída de emigrantes para Portugal, nesta altura os problemas
políticos relacionados com a descolonização tiveram algum
peso.
2.º – Imigração após a independência
Neste período regista-se uma alteração fundamental na situação jurídica
dos cabo-verdianos residentes em Portugal, uma vez que passaram a ser
considerados como cidadãos estrangeiros.
Efectivamente, na sequência da revolução de Abril e da implementação do
processo de descolonização, a nova legislação portuguesa 51 impediu o
acesso directo à nacionalidade portuguesa por parte dos naturais das
antigas colónias em África que não fossem descendentes, até ao terceiro
grau, de naturais do continente português ou das ilhas adjacentes. Só os
residentes em Portugal, Açores e Madeira há mais de cinco anos, à data
do 25 de Abril de 1974, puderam conservar a nacionalidade portuguesa.
50. Grupo de Trabalho Emigração, Aspectos Institucionais do Sector da Emigração,
Praia, 1986.
51. D. L. 308-A/75, de 24 de Julho.
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Estas medidas afectaram particularmente os cabo-verdianos já residentes em Portugal, que, subitamente, passaram a ser estrangeiros num
país onde tinham inicialmente chegado como nacionais 52. Desde essa
data, a entrada em Portugal só era feita mediante contrato de trabalho ou
em processos reagrupamento familiar. As respostas institucionais à
presença de comunidades migrantes, segundo Castles 53, dividem-se em
três fases.
1.ª fase
1974 a 1990 – A posição do Estado português face à imigração foi caracterizada por uma política de «laissez-faire»; na década de 80 – Portugal
manteve as questões relacionadas com a imigração fora da agenda política; o défice de políticas imigratórias e a total ausência de debate político
sobre estas questões teve como consequência a neutralização das reivindicações dos imigrantes e a sua marginalização dos processos de
decisão.
No caso do arquipélago de Cabo Verde, após a sua independência a 5 de
Julho de 1975, registou-se um fluxo de saída bastante acentuado, o que
levou a um grande crescimento da comunidade cabo-verdiana na Área
Metropolitana de Lisboa. Houve, outras importantes mudanças jurídicas
no início dos anos 80 54, o que regula a entrada, a permanência e saída dos

52. Em 1914, quando se definiu com o estatuto de cidadania portuguesa, à população
nativa cabo-verdiana, com a subida ao poder de Oliveira Salazar, este conceito foi alterado para o de ‘assimilado’ (Cabral, 1975: 16-28). Salazar em 1930 seguiu a ideologia
colonial de assimilação idêntica à francesa tendo decretado a ‘legislação nativa’ de modo
a estabelecer os requisitos necessários para legalização do nativo. Este ‘assimilado’,
o ‘indígena’ terá que ter 18 anos e falar português correctamente, ganhar o suficiente
para si e para a sua família, obter dois testemunhos de bom carácter, atingir um nível
educacional suficiente, certificados de nascimento, residência e saúde e uma declaração
de lealdade além de tudo isto teria que pagar os impostos e taxas. A esposa e os filhos só
poderiam ter o estatuto de ‘assimilado’ se falassem português e mostrarem bom carácter. Para um africano conseguir a nacionalidade portuguesa era muito difícil. Tinha que
mostrar que não vivia como um indígena, podia ler, escrever e falar português, que tinha
meios suficientes para sustentar-se a si e à sua família, que tinha bom carácter e que
possuía as qualidades necessárias para o exercício dos direitos públicos e privados dos
cidadãos portugueses. Estes ‘assimilados’ poderiam ser recrutados nas forças armadas
como os portugueses. O estatuto foi considerado um privilégio dado pelo governo português porque dava acesso à escola pública e aos mesmos direitos sociais e políticos que os
cidadãos portugueses.
53. Rocha-Trindade, 1995: 85-86.
54. Decreto-Lei 264.B/81.
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estrangeiros de Portugal e a Lei da Nacionalidade, Lei 37/83, de 3 de Outubro, que dificulta o acesso à nacionalidade por nascimento no território
nacional ou por casamento com um(a) nacional. As consequências desta
lei limita o acesso à nacionalidade aos imigrantes residentes no país, facilitando, por outro lado, a aquisição da nacionalidade portuguesa aos emigrantes portugueses e seus descendentes que residam no estrangeiro.
2.ª fase
1990 a 1994 – A imigração ganhou centralidade. O aumento da população
migrante e as políticas no espaço europeu, decorrente do Tratado de
Schengen, constituíram os factores impulsionadores para que se realizassem as alterações jurídicas que tiveram profundas implicações para
as comunidades migrantes. Estas alterações foram argumentos pela
implementação de um processo de regularização extraordinário em 1992
cujo objectivo foi legalizar milhares de imigrantes ilegais em todo o país.
Após estas medidas outras com o intuito de aproximar a legislação portuguesa da europeia nas áreas de regulamentação de fluxos e de atribuição
de nacionalidade tiveram lugar.
A preocupação do Estado estava directamente associada a questões de
segurança e de integração, tendo levado a uma política de contenção nas
entradas, o que na prática não aconteceu registando-se um acréscimo de
10.7% em 1993/4 de migrantes provenientes de África. Esta complacência
do estado deveu-se à necessidade de mão-de-obra para trabalhar na
construção civil em obras públicas.
3.ª fase
1994 a 2000 – Registou-se uma mudança substancial no discurso e nas
práticas oficiais ligadas à imigração.
Foi criado o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
(ACIME) com o Decreto-Lei 3.º-A/96, ficando na dependência do PrimeiroMinistro. Com esta estrutura, pretende-se a promoção das comunidades
migrantes e das minorias étnicas na sociedade portuguesa. Foram ainda
promulgadas várias medidas legislativas, nas áreas da segurança social,
no trabalho, na educação e na participação política.
Em 1996 foi implementado um novo processo de regularização e a promulgação de nova legislação com o Decreto-Lei 244/94 que regula a
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admissão e fixação de estrangeiros privilegiando o reagrupamento familiar, novas medidas relativas ao direito de voto nas eleições locais a cidadãos comunitários e não comunitários e a criação de canais institucionais
para a participação política das populações migrantes, além do combate
ao racismo, à xenofobia e descriminalização.
Em 2002 foi realizado um novo processo de regularização com a legalização de milhares de imigrantes 55. Dados de 2002 provenientes do Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, permitem verificar que,
viviam em Portugal com autorização de residência 59 444 cabo-verdianos
(22.7% dos estrangeiros residentes) em 1996, estima-se que esse número
em 2002 seja de cerca de 83 000 habitantes.
Ao longo dos tempos, a emigração era feita para os mais variados cantos do mundo. Hoje a diáspora cabo-verdiana encontra-se espalhada
pelos três ‘continentes atlânticos (América, o primeiro destino, Europa,
ocupando Portugal o primeiro lugar, a Holanda o segundo e África).
Mesmo com este distanciamento existem importantes laços entre os
diferentes núcleos de cabo-verdianos no exterior, o que confirma a
noção de uma diáspora contemporânea. No entanto, ainda persiste uma
grande dispersão. A excepção refere-se à América, onde a maioria da
diáspora cabo-verdiana está concentrada na zona da Nova Inglaterra e
na Holanda, que se encontra centralizada na zona de Roterdão. Este
grande grupo não pode ser assumido como um grupo homogéneo, que
partilha na sua totalidade, as mesmas características e os mesmos
problemas.
Não obstante a forte comunalidade em torno dos elementos essenciais
que conformam a identidade cabo-verdiana, as problemáticas sentidas
pelos jovens, pelos quadros, pelos membros da segunda geração, são
naturalmente distintas. Factores como a idade, o sexo, o estatuto sócioprofissional e jurídico (ter ou não a nacionalidade portuguesa/holandesa)
segmentam a comunidade, exigindo estratégias de intervenção diferenciadas que, no entanto podem ser enquadradas por uma política global.
As definições destas políticas de imigração decorrem de um conjunto
complexo de factores sociais, económicos e políticos.

55. Em 1991 residiam em Portugal 113 978 estrangeiros, dos quais aproximadamente
40% (47 998) eram cidadãos dos PALOP, sendo a população estrangeira residente legalmente no país, em 2000, de 208 198 emigrantes, representa aproximadamente 2,8% da
população total portuguesa.
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2.1.1. Os Migrantes de hoje e o Associativismo
Actualmente os migrantes cabo-verdianos, estão em situação sócio-económica diversa e geograficamente repartidos por vários países, assim
podemos fazer um balanço da sua posição em Portugal 56:
• verificam-se situações de segregação espacial, residencial e

laboral;
• regista-se uma percentagem significativa de situações de

pobreza crónica;
• um número significativo de trabalhadores não têm nenhuma

qualificação profissional;
• uma grande parcela de migrantes encontram-se em situação

de clandestinidade ou ilegalidade, tornando ainda mais frágil o
seu estatuto de estrangeiro;
• verifica-se uma situação crescente de uma certa destruturação

familiar resultante da instabilidade sócio-económica e cultural
que geram violentos choques e conflitos intergeracionais;
• regista-se um permanente e acentuado insucesso escolar entre

a 2.ª geração, particularmente os que estão numa situação de
pobreza;
• a 2.ª geração é possuidora de uma ‘imagem negativa de si pró-

pria’ e uma identidade estigmatizada 57, vivendo, um turbulento
conflito de identidade cultural que dificulta o processo de integração;

• a comunidade e os indivíduos têm uma fraca participação polí-

tica, devido ao desinteresse pela política, mas também ao desconhecimento geral dos mecanismos de participação 58.
De uma forma geral está-se perante um quadro que reflecte um acentuado desfavorecimento social, um défice de cidadania e uma precária
integração social destes imigrantes. O sociólogo cabo-verdiano Nardi
Sousa 59, realça que esta geração em Portugal «é uma geração sacrificada» porque estas situações são herança de um período com uma
grande ausência de políticas de imigração.
56. Documentos do III Congresso de Quadros da Diáspora, Praia, 2002.
57. Cardoso, 1994: 13.
58. Sousa, 2001: 12.
59. Nardi Sousa, Jovens de bairro: problemas de ordem pública ou «passageiros
silenciosos» do gueto para a prisão, comunicação apresentada no III Congresso de
Quadros da Diáspora, Praia, 2002.
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Ferreira de Almeida 60, sintetizando os modos de vida de uma grande
parte da comunidade cabo-verdiana que perante a passividade, a fragilidade e a vulnerabilidade se tornam incapazes de gerar estratégias que
conduzam a uma alteração no estilo de vida:
• famílias muito numerosas e com fortes handicaps sociais e

físicos;
• desempregados e famílias monoparentais;
• localizam-se frequentemente em zonas urbanas, embora exis-

tam também em zonas rurais, de agricultura tradicional, onde
há continuidade entre pobreza e o meio;
• restringem-se aos bens indispensáveis para sobreviver. Por

vezes aparece algum consumo ostentatório;
• revelam incapacidade de desempenho social. Pertencem, em

muitos casos, a redes locais identitárias;
• as estratégias de vida são inexistentes e limitam-se à sobrevi-

vência quotidiana;
• o nível das representações (passado, presente e futuro) afirma-

se por um passado negativo, um presente resignado e um
futuro sem perspectivas.
Apesar desta imagem, corresponder ao grupo-alvo retratado nesta pesquisa, deve-se, no entanto referir, que existe um conjunto considerável de
famílias de origem cabo-verdiana que têm um estatuto sócio-económico
elevado e projecção cultural e política significativas, estando totalmente
integrados na sociedade portuguesa, não sendo estes focados nesta
investigação.
No actual contexto de globalização, o desenvolvimento das comunidades
passa por um melhor entendimento e autocompreensão das sociedades
onde estão inseridas. Assim, a democracia e a cidadania consolidam-se
como mecanismos importantes na construção do país, no reforço da
comunidade e no desenvolvimento do indivíduo. As melhores estratégias
de integração são aquelas em que os imigrantes são eles próprios os protagonistas do processo. O migrante necessita de compreender a sua
situação e traçar a sua estratégia de inserção social para poder participar
social e politicamente na sua integração. A participação social é fazer

60. Ferreira de Almeida, 1992: 91.
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algo pela sociedade onde está inserido, assim a interacção indivíduo-sociedade é positiva, efectuando-se uma troca simbólica.
Ao longo do período em que esteve imigrado, a presença cabo-verdiana
em Portugal foi-se consolidando de tal forma, que hoje tem de ser assumida como uma das componentes da dinâmica de transformação
da sociedade portuguesa, com destaque para a Área Metropolitana
de Lisboa 61. Em Portugal, entre os jovens filhos de imigrantes, constatou-se existirem indicadores de ‘clivagens sociais’ além de um sentimento de
discriminação institucional 62. Felizmente, existem situações bem sucedidas de jovens que fizeram parte desta pesquisa, que através de bolsas de
estudo embora com muitas dificuldades, prosseguiram os seus estudos
e ingressaram com sucesso num curso universitário.
Estes jovens aderem e participam entusiasticamente nas actividades
associativas. O associativismo surge assim como uma forma institucionalizada de reforço do grupo face a ‘ameaças exteriores’ e como forma de
intervenção e de manifestação de exigências perante a sociedade civil e
as instituições públicas. Pode-se considerar que o associativismo caboverdiano (existem 70 associações cabo-verdianas em Portugal) é um
exemplo de diversidade de interesses, de grupos representados e de
modos de acção. As associações são veículos de valores do grupo que
representam, além de fortalecerem a identidade dos seus membros.
A propensão para a associação depende do modo como evoluem as
expectativas de inserção dos imigrantes na sociedade de acolhimento e
com o quadro de oportunidades que vão surgindo nesse sentido.
Segundo as associações contactadas 63 não foi criada qualquer legislação
que regulamente as suas actividades e os apoios usufruídos provêm dos
seus membros. e de algum projecto em parceria com o estado (trata-se
de associações sem fins lucrativos). Os grupos associativos mais representativos têm características de associativismo étnico e exercem funções de mediação entre o grupo e o estado e entre os indivíduos e a sociedade, o que é fundamental porque funciona muitas vezes como modo de
dar voz a uma comunidade étnica minoritária.

61. Isabel Brigham Gomes (coordenação), Estudo de caracterização da comunidade
cabo-verdiana residente em Portugal, Estudo encomendado pela Embaixada de Cabo
Verde em Portugal, Lisboa, 2002: 13.
62. Ricardo Dias Felner, Jovens negros rejeitam sociedade portuguesa, Jornal Público,
18 de Maio de 2002.
63. As associações Cabo-Verdiana de Lisboa, Cultural Moinho da Juventude, Cultural
Luso-Africana e Unidos de Cabo Verde.
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Em Portugal, o associativismo étnico é relativamente recente (as associações mais antigas remontam à década de 80), e dentro deste, o associativismo cabo-verdiano é um movimento percursor. Existem actualmente
duas Federações de Associações. A dificuldade de diálogo levou à divisão
dos interlocutores e à existência destas duas organizações. Existem
mesmo associações que estão filiadas simultaneamente nas duas Federações (é o caso da Associação da Baixa da Banheira). Os seus objectivos
principais são o estabelecimento, de contactos com Cabo Verde, enquadrar no país de acolhimento, a 2.ª geração e apoiar os idosos. Como
projecto a curto prazo consta uma parceria com outras organizações em
Cabo Verde, Estados Unidos da América e Europa.
Destacam-se em Portugal, as Associações Morna e Moinho da Juventude 64 que contam com a participação de jovens cabo-verdianos com
níveis de instrução superior e que desenvolve as suas actividades (ateliers
de dança, apoio escolar, formação a vários níveis) junto dos jovens, com
destaque para os residentes em bairros degradados do Concelho de Sintra e Amadora.
2.1.2. A Educação em Cabo Verde e o Crioulo
O tema da educação em Cabo Verde é essencial para uma análise do percurso dos estudantes da segunda geração, alunos de um curso técnico
profissional da Casa Pia de Lisboa e da Nieuw-Rotterdam School, assim
iremos iniciar este subcapítulo com uma breve apresentação sobre o sistema educativo cabo-verdiano. Podemos considerar que este apresenta
uma estrutura 65 com algumas diferenças em relação ao português, como
se pode comprovar no Quadro seguinte.

64. Associação Morna, organização cabo-verdiana em Sintra que desempenha um
importante papel na ocupação dos tempos livres dos jovens, desempenhando actividades
culturais e lúdicas. Associação Moinho da Juventude, organização com muitas valências
que apoia os jovens do Bairro da Cova da Moura, na Buraca.
65. Gomes, 1998: 63-65.
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Quadro 2 – Estrutura do sistema educativo em Cabo Verde
ISE
INSTITUTO
SUPERIOR
EDUCAÇÃO

11
10
09
08
07
06

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA

12

10.

o

09.o
08.

VIA
GERAL

VIA
TÉCNICA

FCP

VIA
GERAL

VIA
TÉCNICA

FCP

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

11.o

o

TRONCO COMUM
07.o
06.o

Níveis
etários
dos alunos

05
04
03

3.a FASE
05.o
04.o

2.a FASE
03.o
02.o

1.a FASE
01.o

EDUCAÇÃO ESCOLAR

APRENDIZAGEM

13

12.

o

ALFABETIZAÇÃO

14

ENSINO SECUNDÁRIO

15

FCP

ENSINO BÁSICO

IP
INSTITUTO
PEDAGÓGICO

ENSINO
SUPERIOR

EDUCAÇÃO
EXTRA-ESCOLAR

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Legenda: FCP – Formação Complementar e Profissionalização

Fonte: IP/NUPRAV, 2002.

A educação pré-escolar e o ensino básico (a primeira escola primária
começou funcionar em 1847, na ilha de S. Vicente) estão divididos em três
fases de dois anos, cada uma abrangendo seis anos de escolaridade obrigatória, em vez dos nove anos em Portugal. O ensino secundário (o primeiro liceu funcionou só durante um ano em 1860, tendo sido preciso
mais de 80 anos para que as aulas decorressem sistematicamente no
Mindelo) com a duração de seis anos estrutura-se em três ciclos de dois
anos cada, organizado em duas vias: a geral e a técnica 66 com diferenciação na estrutura curricular dos 2.º e 3.º ciclos.
66. Só em 1935 se iniciou o estudo para a primeira escola profissional de carpintaria,
marcenaria e electricidade em Cabo Verde.
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Mais uma vez se constata diferenciação no curículo do ensino secundário
que em Portugal são de três anos, com a organização de duas vias:
a geral e a profissional. O ensino extra-escolar destinado a jovens com
mais de 15 anos, tendo ou não frequentado a escolaridade, com vista a
dotá-los da capacidade de ler, escrever, calcular e interpretar, desenvolve-se em dois níveis diferentes e organiza-se em três fases: o 1.º nível
abrange a alfabetização, o 2.º nível a pós-alfabetização e outras acções de
educação permanente, tendo como objectivo elevar o nível cultural dos
alunos e a terceira fase prepara-os para o exercício de uma profissão. No
final da terceira fase é atribuído um diploma de Educação Básica de
adulto que é equivalente ao da escolaridade básica obrigatória.
Além destas medidas, o país apostou na educação das mulheres no ramo
da higiene e saúde para uma melhoria da mortalidade infantil e desenvolvimento saudável das crianças.
Foram assinados alguns protocolos que permitirão o desenvolvimento de
uma Escola Profissional em Cabo Verde (em 2006), além de um intercâmbio de alunos dos vários cursos entre Cabo Verde e Portugal. Esta iniciativa conta com a ajuda de várias instituições humanitárias e associações
de cabo-verdianos em Portugal.
O ensino superior está a cargo do ISE (Instituto Superior de Educação),
o qual tem a funcionar alguns cursos para a obtenção de bacharelatos
e licenciaturas. Este nível de ensino encontra-se presentemente em reestruturação. Existem universidades privadas e institutos superiores.
Actualmente está a ser criada a primeira universidade pública. Grande
parte dos alunos que seguem o ensino superior têm que se licenciar no
exterior, a maior parte das vezes em Portugal (existe um número de vagas
para estudantes cabo-verdianos que chegam às mil, no ensino superior
público e privado), em segundo lugar aparece o Brasil, e em seguida Cuba
e Rússia. Estatísticas do governo cabo-verdiano revelam que os estudantes no estrangeiro são 5,4% da população residente em Cabo Verde pertencente ao grupo etário dos 20 aos 24 anos. Estes estudos são financiados pelo Estado através de bolsas de estudo, que se alargam a cursos
de mestrado e doutoramentos.
Existe cooperação com algumas universidades estrangeiras com vista
à organização de cursos e actividades específicas de interesse para o
país. Portugal tem apoiado esta formação através do Instituto de Língua
Portuguesa (ICALP), Instituto Camões (IC), Instituto da Cooperação Portuguesa (ICP) e a Fundação Calouste Gulbenkian. A cooperação com os
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PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) é feita através dos
Ministérios da Educação, Negócios Estrangeiros e Fundação Calouste
Gulbenkian, estas iniciativas contemplam: quotas de matrículas, estágios
ou cursos para professores, bolsas de estudo para a frequência de cursos
superiores (universitários e politécnicos) e de pós-graduação, estágios
profissionalizantes, de aperfeiçoamento e investigação.
Relativamente às áreas científicas escolhidas pelos cabo-verdianos, estas
são bastante diversificadas destacando-se direito, economia, gestão
e engenharias. As escolhas destes cursos, é certamente influenciada pelo
facto dos critérios de atribuição das bolsas reflectirem as necessidades
de Cabo Verde nestas formações académicas. Estas bolsas estão a
dar resultados práticos com o regresso efectivo de muitos quadros técnicos para o arquipélago após a conclusão do curso, nomeadamente
de Portugal.
O nível de aproveitamento escolar em Cabo Verde é muito baixo, com uma
percentagem de insucesso escolar significativa. Este facto deve-se a turmas com elevado número de alunos, existência de poucos materiais
pedagógicos, falta de bibliotecas escolares e públicas não facilitando o
acesso a outros livros nem a hábitos de leitura.
Regista-se uma elevada taxa de abandono escolar no ensino básico
devido a vários factores como: falta de rede de transportes obrigando
a que alguns alunos percorram grandes distâncias a pé, devido à necessidade das famílias recorrerem à ajuda das crianças para o desempenho de
tarefas domésticas e ao fraco poder económico das famílias para a compra de material escolar.
Deve-se salientar o empenho do governo de Cabo Verde no campo da
educação, tendo sido estabelecido o ano de 2015, como limite da escolarização obrigatória básica de cinco anos para toda a população. Esta
medida de difícil implementação devido ao grande crescimento demográfico, torna-se muito pesada no sistema educativo. É de louvar o grande
esforço de investimento e meios no sector da educação que permitiu que
o currículo não se revelasse tão desajustado quando se verificasse as
transferências entre escola de diversos países.
A relação entre a escola e a família funciona como uma actividade secundária uma vez que se verifica pouca participação dos pais no processo
educativo o que seria muito importante para tentar combater o grande
insucesso escolar.
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Deve-se referir ainda alguma falta de material dos alunos e professores e
a falta de acesso à comunicação social (zonas de interior ou ilhas de mais
difícil acesso) em escolas localizadas fora dos centros urbanos, dependendo de instituições de solidariedade e do envio de cadernos, livros e
outro material vindo de outros países entre eles Portugal e Holanda que
realiza campanhas periódicas de angariação destes bens.
A língua portuguesa tem um estatuto especial em Cabo Verde. É a língua
oficial do país e, como tal, língua segunda relativamente à língua cabo-verdiana, língua primeira, materna e nacional, o crioulo. Do estatuto oficial decorre a sua utilização como língua veicular do ensino, isto é, como
suporte do processo e como matéria de ensino.
Morfologicamente o crioulo é o português de 500, cuja gramática se simplificou em contacto com a língua dos africanos trazidos para o povoamento da colónia. A sua difusão por todas as camadas das populações
das ilhas, explica-se pelo fenómeno de trans-culturação, a que o factor
económico também não foi alheio.
A maioria da população fala o português mas opta em (quase) todas as
circunstâncias pelo crioulo. Nas escolas, nos departamentos e instituições fala-se exclusivamente o português. As disciplinas são leccionadas
em português, mas nos intervalos, professores e alunos comunicam em
crioulo. A grande maioria das crianças cabo-verdianas não tem contacto
directo, efectivo e regular com a língua oficial. Não se servem dela na sua
vida quotidiana, seja no meio familiar seja na comunidade local.
A escola é, assim, o espaço institucionalizado de vivência e de convivência
com a língua portuguesa e, mesmo assim, dentro desse espaço, a sala de
aula parece ser o lugar privilegiado. O estatuto da língua portuguesa é,
por isso, o primeiro argumento a favor da sua permanência como matéria
de estudo do ensino secundário. Justifica-se a importância que deve ter
no quadro das disciplinas que constituem o plano curricular do 1.º ciclo.
Fundamenta-se, por outro lado, na necessidade de desenvolver a competência comunicativa do aluno, iniciada no Ensino Básico, competência
essa exigida pelo carácter funcional que ela tem no processo ensino-aprendizagem.
Os filhos dos emigrantes quando nascidos num país estrangeiro desde
antes da sua escolarização, são submetidos a um processo de enculturação que conduz à efectiva adopção da língua local como primeira língua,
no entanto com a comunidade cabo-verdiana, residente em Portugal, isso
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não acontece. A utilização da língua materna (o crioulo), o uso desta como
linguagem de comunicação única no quadro familiar, nos espaços de convívio comunitário ou em locais de grande concentração étnico-cultural
(nos bairros existentes na periferia das grandes cidades como, por exemplo, os bairros da Cova da Moura e Chelas). O crioulo funciona como
denominador comum, vínculo de pertenças, tantas vezes de defesa «é a
única arma que se leva quando se sai da terra»67 permitindo identificar os
conterrâneos. Segundo Lígia Ferreira:
«A atitude negativa da criança relativamente à língua do país onde
vive está quase sempre relacionada com a qualidade das relações
entre a sua cultura familiar e a cultura de acolhimento, com as
consequências representações que ela disso constrói.»68
Embora estas crianças cresçam num ambiente bilingue e apesar das
condições existentes serem propiciadoras ao seu desenvolvimento, os
jovens correm o risco de se tornarem semlingues 69. Os seus pais já não
falam o ‘crioulo fundo’ nem o ‘português correcto’, as crianças socializam-se nas ruas do bairro onde co-existem diferentes crioulos cabo-verdianos. Este tipo de socialização pode tornar-se um handicap a toda a sua
aprendizagem pois nenhuma das duas línguas se encontra bem estruturada. A existência de uma gramática e de uma sintaxe completamente
diferente criam problemas de comunicação que se vão agudizando
à medida que esta se vai tornando cada vez mais elaborada, por isso as
dificuldades com a língua portuguesa começam a ser mais evidentes
a partir dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.
Assim podemos considerar bilingue a maior parte da sociedade crioula
cabo-verdiana e reconhecer à língua portuguesa o papel de veículo principal da literatura escrita de um país que se tem espalhado pelo mundo
através da diáspora dos seus homens e mulheres.
2.2. A Chegada à Holanda
O princípio da emigração para a Holanda era clandestina, intensificou-se
nos anos anteriores até 1928. Existe efectivamente documentação escrita
67. Comunicação apresentada por Maria de Fátima Rafael, Projecto de Educação
Bilingue, Colégio D. Maria Pia, Casa Pia de Lisboa, Lisboa, 1993.
68. Ferreira, 2003: 249.
69. Comunicação apresentada por Rajá Litwinoff numa Acção de Formação subordinada
ao tema A Educação Bilingue e Bicultural, Colégio D. Maria Pia, Casa Pia de Lisboa,
Lisboa, 7 de Abril de 1993.
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até aos anos trinta, mas após essa data, principalmente num período de
forte emigração, não se encontra provas de tal facto. A via utilizada era
Dakar, onde uma rede de cabo-verdianos patrocinava a aquisição de vistos e mesmo auxílio financeiro. No geral, o emigrante recorria à saída
ilegal pelas mesmas e variadas razões que impulsionavam a legal, pressionado pela crise de alimentos resultante das secas; por falta de recursos financeiros para custear as despesas com a obtenção do passaporte,
como fuga à incorporação no serviço militar e outras particulares.
Foi a partir de 1940 que a emigração legal é submetida a rigoroso condicionamento, seja pela intensiva acção policial e também devido à
moderna técnica de fiscalização e do controlo dos meios de circulação
que o regime instituíra. Era difícil a obtenção de passaporte devido aos
entraves dos serviços respectivos.
Além da morosidade dos documentos o preço era proibitivo. Por tudo isto,
a saída de Cabo Verde rumo à Holanda era feita via Portugal ou via Dacar-Gâmbia (Barthust), com vista a contornar os impedimentos levantados
pela polícia.
A partir de 1946 até 1973, é a fase do grande êxodo. Está marcada por
uma espectacular viragem de orientação dos destinos (antes era os Estados Unidos da América) dos emigrantes, devida à preferência dada, por
razões circunstanciais e conjunturais, para os países europeus: primeiro
a Holanda e, poucos anos volvidos, Portugal, França, Luxemburgo, Itália e
Suiça. À quebra das saídas para os Estados-Unidos, registou-se um
aumento crescente de emigrantes para a Holanda, chegando Carreira 70
a designá-la como uma ‘autêntica diáspora’, localizados maioritariamente em Roterdão e arredores.
Os factores que levaram a este aumento significativo foram as redes de
familiares e amigos, uma vez que uma das grandes preocupações de muitos era a ‘carta de chamada’ e os meios financeiros necessários para a
deslocação dos que ficaram nas ilhas. Estas redes já montadas e organizadas em Roterdão vão desde as pensões de cabo-verdianos já estabelecidas nos anos sessenta, como as redes informais na procura de emprego.
A entrada de divisas provenientes das poupanças dos emigrantes, permitem uma vida um pouco melhor às famílias mantidas nas ilhas e cobrem,
em parte substancial, o défice da balança comercial do governo de Cabo

70. Carreira, 1983: 132.
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Verde. Devido às condições de vida que levavam, conseguiam canalizar as
economias para a família chegando, ao fim de dois ou três anos, a levar
para a terra umas centenas de contos que aí eram aplicados.
A Holanda esteve sempre em contacto com a migração legal ou ilegal em
parte devido às colónias que possuía (grande parte dos seus emigrantes
são provenientes do Suriname e da Indonésia).
A instalação de cabo-verdianos nesta cidade tem origem na actividade
marítima, como se pode ainda hoje verificar pela concentração residencial na parte ocidental, próximo da zona portuária. Sendo Roterdão um
porto marítimo, já do conhecimento dos cabo-verdianos desde tempos
idos, pelos contactos comerciais estabelecidos entre os dois países
e sendo a Holanda um país que manteve a porta aberta à imigração, com
ofertas de trabalho nos sectores das pescas e na agricultura, foi facilmente um destino privilegiado de muitos migrantes principalmente do
sexo masculino devido ao aumento de mão-de-obra necessária nos barcos, na construção civil e agricultura. As remessas contribuíram para um
aumento do nível de vida das suas famílias em Cabo Verde. Isto é
demonstrado através dos investimentos feitos na sua terra, como a
famosa Avenida da Holanda, em São Vicente com edificações bastante
confortáveis, talvez as melhores que a cidade possui.
Após a instalação dos emigrantes, o reagrupamento familiar foi-se verificando, legalmente, com relativa facilidade, tendo as mulheres encontrado
trabalho nos serviços domésticos e de restauração. Apesar da relevância
do modelo migratório laboral clássico, detecta-se uma tendência para
uma maior autonomização da emigração feminina face ao contexto específico do quadro familiar. Esta comunidade, numa política de integração
de minorias étnicas estatal, tem habitações condignas com rendas moderadas comparticipadas pelo município ou pela autarquia, educação gratuita e com apoios estatais e um eficaz serviço de saúde.
Neste momento existem cerca de 20 000 cabo-verdianos residentes na
Holanda, cerca de 15 000 vivem em Roterdão, algumas centenas em Haia,
cerca de 1000 em Zaandam e Amesterdão e ainda cerca de duas centenas
em Delfzijl. Segundo as estatísticas de 2003, residem na Holanda oficialmente 17 483 cabo-verdianos, dos quais 10 813 nasceram em Cabo Verde
e 6670 na Holanda.
Numa sondagem executada pela Zuideuropese Gemeenschappen entre
as diferentes etnias residentes, os cabo-verdianos são os que demonstram estar mais satisfeitos com a sua permanência na Holanda e 85%
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deles, possui um passaporte holandês (contra 40% dos residentes em
Portugal com passaporte português).
A maioria da população da terceira idade (cerca de 80%), não deseja
regressar para a sua terra natal, devido às condições e apoios existentes
nos organismos estatais holandeses.
É considerada uma comunidade trabalhadora (de entre as várias etnias é
a que menos usufrui de subsídio de desemprego), tendo por esse facto,
beneficiado de variados programas com apoios estatais através da
Câmara de Roterdão.
Uma ajuda insubstituível para a comunidade são as associações, entre
elas a Fundação Avanço que gere outras associações de apoio de várias
áreas, é o elo de contacto entre o estado e o emigrante. No seu âmbito,
informa, apoia e disponibiliza serviços diversificados que vão desde a procura de emprego até ao acompanhamento social, tradução de documentos necessários para a regularização, aulas de holandês, procura de habitação e emprego.
Editam-se também algumas publicações a partir da diáspora que lutam
por transmitir informação aos emigrantes, mas também às famílias
que ficaram em Cabo Verde. Entre estas publicações salientam-se
o Boletim Informativo da Federação das Organizações de Caboverdianas
de Rotterdam e Nôs Vida, já desde 1990.
Não sendo uma comunidade dispersa, estas associações de apoio são
muito importantes, tendo um papel relevante em vários campos principalmente com esta geração de jovens nascidos na Holanda confrontada
com uma mentalidade mais conservadora dos mais idosos em contraste
com uma sociedade como a holandesa com maior permissividade.
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CAPÍTULO III – A COMUNIDADE CABO-VERDIANA EM LISBOA
E EM ROTERDÃO
3.1. A Comunidade Cabo-Verdiana da Casa Pia de Lisboa
Tendo sido já focado aspectos históricos das relações entre Cabo Verde
e Portugal nos capítulos anteriores, irá abordar-se neste subcapítulo
a situação particular da população cabo-verdiana representada na Casa
Pia de Lisboa.
O grupo-alvo aqui focado é composto por filhos de imigrantes cabo-verdianos que vivem em condições socio-económicas precárias podendo-se
considerar como grupos sociais com problemas de integração em relação à sociedade envolvente. Num recente relatório da Comissão das
Comunidades Europeias, sobre as minorias étnicas na Europa, conclui
que «não é possível conseguir a integração dos imigrantes numa única
geração»71, tratando-se pois de um processo demorado.
De facto, muitas minorias parecem viver um certo grau de desestruturação étnica, agravada pela ausência de ligação com outras estruturas
alternativas de integração socio-cultural. Este não é o caso da comunidade cabo-verdiana que parece revelar um elevado grau de coesão
interno, sinal de uma estrutura étnica também elevada. O relacionamento
dos jovens entre si é marcado por um forte sentimento de inter ajuda e
quando se confrontam com outros grupos são estes jovens que dominam
a relação de força. Como sublinha Manuel Ferreira Rosa, sobre a importância do colectivo entre os cabo-verdianos:
«… enquanto para o Europeu educar é formar, ou ajudar a definir-se a personalidade de cada um dos educandos, para outros
povos educar é… fundir e dissolver o indivíduo na colectividade…
para o Europeu a unidade é o indivíduo, e, para esses povos
(de África), a unidade é o grupo social» 72.
O ‘grupo’ existe como estratégia de defesa e esta só é conseguida se existirem fortes solidariedades. A prática social e os comportamentos mostram que a valorização que fazem da sua origem africana, é reforçada por
um forte sentimento de pertença grupal, conseguido pela construção de
solidariedades que lhes proporciona a segurança e bem-estar que o meio
social envolvente lhes não oferece.
71. Boletim Informativo do Departamento de Controlo de Qualidade da Casa Pia de
Lisboa, Lisboa, 2002.
72. Ferreira Rosa, 1992:79.
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Num questionário administrado a alunos filhos de imigrantes cabo-verdianos 73 nascidos em Portugal, de diferentes níveis de escolaridade,
do mesmo nível sócio-económico a residirem em Lisboa, foi-lhes pedido
o seu posicionamento identitário. Ao ter em conta que a quase totalidade
destes jovens nasceu em Portugal e iniciou aqui a sua escolarização,
recebendo, portanto, todos os códigos e valores sociais dominantes, o que
determinou uma grande proximidade e natural identificação à sociedade
portuguesa. Embora o processo de socialização tenha forte influência,
estes alunos consideram-se como africanos em primeiro lugar, luso-africanos e finalmente portugueses.
A maioria assumiu-se como cabo-verdiano (57%), em segundo lugar
como luso-cabo-verdiano (embora frisasse que tinha o seu coração em
Cabo Verde) (28%) e o terceiro como português (15%). Quando se perguntou qual a comunidade em que se sente melhor integrado, a resposta
predominante é a comunidade africana.
Segundo um outro inquérito 74 realizado em Lisboa a descendentes de
africanos, a maioria identifica a sua identidade nacional com o país de origem dos pais, apesar de ter nascido ou residir em Portugal desde tenra
idade. A maioria dos jovens inquiridos que se sentem portugueses pertence a classes médias ou altas. Desta forma o nível de vida torna-se,
aparentemente um factor de integração. Assim, o facto de estarem mais
integrados no país, faz aumentar o seu sentido de pertença, contrariamente aos das classes mais baixas.

73. Inquérito realizado a 30 jovens dos 14 aos 16 anos, do Curso Técnico-Profissional
de Restauração Colectiva, Colégio Pina Manique, Lisboa, Maio 2003.
74. Inquérito que abrangeu 1000 jovens da autoria de Fernando Machado, Instituto
Superior de Ciências Sociais e do Trabalho (ISCTE), Lisboa, Abril 2005.
Elsa Casimiro

65

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Pode-se verificar a situação a nível nacional expressa no quadro seguinte:
Quadro 3 – População cabo-verdiana no ano 2003/4 corrigida para 58,3%
do total da população com 18 ou mais anos de idade: 42 140

População

População
de nacionalidade População
cabo-verdiana
com 18
com 18
ou mais anos
ou mais anos
de idade
de idade

Nacionalidade cabo-verdiana

58,3%

Nacionalidade portuguesa
e outras nacionalidades

41,7%

72 237

% de pop.
com menos
de 18 anos
de idade
(IECCV)

Estimativa
da população
cabo-verdiana

33,29%

108 285

Fonte: Embaixada de Cabo Verde 75.

A um nível mais alargado da comunidade cabo-verdiana em Portugal,
a situação é similar. A nacionalidade cabo-verdiana supera os valores da
nacionalidade portuguesa e de outras nacionalidades.
Estes jovens 76 vivem uma crise de identidade na qual assumem uma
diversidade de posicionamentos identitários. A (re)construção de identidades das populações migrantes e dos seus descendentes, é um processo complexo de interligação da sua identidade de origem com as
influências da sociedade receptora; depende, pois, das características
desta última e dos lugares que nela ocupam os migrantes. Lugares diferenciados produzem por isso, releituras diferenciadas de cada indivíduo
face à sua identidade.
O consenso presente nesta questão confirma que a origem africana
é vista como muito importante psicologicamente, porque funciona como
integradora, ainda que possa ser alvo de alguma negatividade por parte
do meio exterior. Esta desvalorização resulta de um certo mal-estar consequência das condições externas que condicionam uma situação de nãointegração. A maior parte sente-se integrado, como refere um aluno,
quando «se está no nosso bairro, na nossa zona» mas quando se sai dessas fronteiras, existe uma outra realidade onde o jovem está presente
75. Embaixada de Cabo Verde, Estudo da Caracterização da Comunidade Cabo-Verdiana
Residente em Portugal, Lisboa: 2003.
76. Esta comunidade é extremamente jovem, sendo que o grupo etário dos 0-15 anos
concentra 46% da população.
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e enfrenta dificuldades de integração. Como referiu um outro aluno
«sou português nos documentos, cabo-verdiano no sangue, que anda às
turras com o que sou».
Este conceito de identidade ambíguo/antagónico está presente diariamente na língua de comunicação com o professor, que é a língua portuguesa, mas entre os alunos cabo-verdianos, sobretudo quando surge
uma desavença, é em crioulo (o domínio do crioulo tende a ser superior
ao português mesmo entre os grupos etários mais jovens) que se insultam assim como quando trocam confidências e piadas na aula e nos
recreios.
O conceito de caboverdianeidade 77 é o amor por ser cabo-verdiano e não
renunciar à sua nacionalidade, está cada vez mais interiorizado nos
jovens a viver em Portugal, a dicotomia de sentimentos pode levar a atitudes de insatisfação e desmotivação reflectindo-se na sua vida escolar.
Pela violência das condições sociais em que vive a maior parte destes
jovens e a violência com que alguns deles reagem a ela, verificou-se que
as atitudes agressivas que por vezes surgem vindas dos jovens de minorias étnicas são reacções à hetero-exclusão 78. É mesmo através dela que
adquirem a auto-confiança conseguida pelas fortes solidariedades estabelecidas entre os elementos do grupo, como refere Rosana Albuquerque, «a violência é uma estratégia defensiva provocada pela violência que
chega do ambiente circundante» 79.
De acordo com os inquéritos realizados no Colégio Pina Manique 80, os
vínculos de parentesco e de amizade constituem a rede pessoal de
suporte social e cultural que permite a sobrevivência das populações
migrantes no local de vida. Para a maior parte dos inquiridos, a ajuda de
familiares que já residiam em Portugal parece ter sido uma estrutura de
apoio fundamental no seu processo de adaptação e estabelecimento num
novo país e num modo de vida diferente. A grande maioria 81 (cerca
77. Terminologia utilizada por, Márzia Grassi, Comunicação Cabo Verde pelo mundo: o
Percurso da Elaboração de um Objecto de Estudo, Congresso Cape Verdean Migration
and Diáspora, ISCTE, Lisboa, 7 de Abril de 2005.
78. Hetero-exclusão: (hetero, prefixo grego) diferente, outro, Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, Instituto António Houaiss de Lexicografia, Tomo IV, Círculo de Leitores, Lisboa, 2003: 1974.
79. Albuquerque, 1996: 91.
80. Segundo inquéritos realizados a 30 alunos, dos 14 aos 16 anos, do Curso Técnico Profissional de Restauração Colectiva, Colégio Pina Manique, Lisboa, Janeiro de 2002.
81. Entrevistas feitas a 30 encarregados de educação do Colégo Pina Manique, Lisboa,
2004.
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de 70%) afirma ter recebido ajuda de familiares no momento de chegada,
bem como tendo ajudado familiares recém-chegados, para começarem
a vida. Este apoio foi sobretudo no domínio do alojamento, embora as ajudas monetárias e de ‘papeis’ também tenham sido relevantes. A escolha
do bairro para onde foram residir parece ter sido determinada pelo facto
de já ali residirem familiares ou amigos. Neste caso, ficou-se a saber que
as famílias mantêm contactos contínuos telefónicos ou visitas com familiares que ficaram em Cabo Verde, para além de presentes e dinheiro.
Quanto à estrutura por tipo de família destes alunos, apesar de predominar em grande percentagem a família monoparental e extensa, maioritariamente assumidas por mulheres 56%, a família nuclear atinge valores
menos elevados cerca de 28% das famílias do grupo-alvo estudado.
Assim, o facto de trabalharem maioritariamente por conta de outrem,
de viverem sós (em casas colectivas) ou no seio de uma rede apertada de
parentes e conterrâneos, de habitarem casas construídas (ou auto-modificadas) e maleáveis aos ritmos e costumes quotidianos e às alterações
das dimensões do grupo doméstico, ou em andares de realojamento, são
elementos que determinam os comportamentos sociais e as representações da cada comunidade. Usufruindo ou esperando pelo PER (Programa
Especial de Realojamento) ou realojados em prédios, esta população aí
residente, é na generalidade, oriunda dos ‘bairros de construções ilegais’
destruídos, configurando um quadro de vida problemático.
A concentração em áreas periféricas segregadas do contexto urbano
envolvente, favorece o isolamento social dos seus moradores. As consequências negativas decorrentes da situação observada são múltiplas, não
se cingindo apenas ao desconforto. A exiguidade do espaço implica falta
de privacidade, potencia conflitos e desequilíbrios familiares e expõe os
mais novos a factores de risco, designadamente o início precoce da vida
sexual (regista-se anualmente vários casos de adolescentes grávidas que
desistem dos estudos, sem terminarem a escolaridade obrigatória).
Parece que, se nalguns casos, as diferenças inter-étnicas se diluem no contexto da cidade de Lisboa, noutros a pertença étnica é reafirmada. Segundo
o resultado de um inquérito 82 realizado a 1000 jovens da Região de Lisboa,
quanto à integração no mercado de trabalho dos descendentes de africanos,
chegou-se à conclusão que, o percurso dos rapazes é semelhante aos dos
pais, pois cerca de 40% trabalha na construção civil, embora destes, metade
82. Inquérito realizado por Fernando Machado, A integração profissional dos descendentes africanos, Congresso de Serviço Social, Escola Superior de Leiria, Leiria, 28 de Abril
2005.
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considerem a situação transitória. Em contrapartida a maioria das raparigas desempenha tarefas administrativas ou ligadas à restauração e não
tarefas ‘desqualificadas’ como as mães. As características de emprego,
designadamente a crescente precarização do emprego com contratos a
prazo, trabalho em subempreitada, trabalho temporário entre outros, a par
de formas ‘atípicas’ de emprego com enquadramento legal, surgem outras
que se situam no campo da economia não oficial pautadas pela ausência de
vínculos contratuais com o empregador.
O sistema educativo pode considerar-se o instrumento privilegiado de
integração das gerações mais jovens no mundo do trabalho e na própria
sociedade. No caso da população estudada o seu papel é tão mais importante quanto se sabe que cada adulto activo vai ser substituído por dois
jovens. A avaliação escolar destes jovens, põe em evidência as dificuldades que enfrentam para se integrarem na sociedade. A elevada percentagem de insucesso escolar destes alunos é atribuída, à falta de frequência
da educação pré-primária, deficientes condições sócio-económicas das
famílias dos alunos aliada à falta de habilitações académicas dos encarregados de educação. Outra das causas podem ser atribuídas à inadequação e extensão dos programas, ao facto de os alunos não se conseguirem libertar dos problemas de casa que transportam para a escola,
à má compreensão do português falado e escrito, à falta de auto-confiança e de auto-estima, à dificuldade de se integrarem em grupos e de
cooperarem uns com os outros, em atitudes permanentemente agressivas entre eles.
Embora a situação observada seja preocupante e segundo entrevistas
realizadas a encarregados de educação 83 do Colégio Pina Manique,
a generalidade dos inquiridos (cerca de 68%) não parece muito consciente
do problema, ou não o valoriza devidamente, pois declarou que os seus
filhos não têm problemas na escola, embora tivessem conhecimento que
revelavam dificuldades de aprendizagem principalmente devido ao deficiente conhecimento da língua portuguesa.
3.2. A Comunidade Cabo-Verdiana na Sociedade Holandesa
A existência de largos milhares de imigrantes cabo-verdianos em
diversos países, que no seu total (cerca de 500 000) de acordo com
Jorge Malheiros, é superior ao número de residentes em Cabo Verde
83. Entrevista realizada no Colégio Pina Manique a 30 encarregados de educação,
em Lisboa de 2004.
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(434 263 – Censo de 2000), o que dá à diáspora cabo-verdiana um peso
importante no presente e no futuro de Cabo Verde. A maior parte destes
imigrantes cabo-verdianos encontra-se no hemisfério Norte, nos Estados
Unidos e na União Europeia, neste caso, com destaque para Portugal,
mas abrangendo países como a Holanda, a França, o Luxemburgo,
a Espanha e a Itália.
A comunidade cabo-verdiana em Roterdão conta com cerca de 20 000
imigrantes, residindo na zona de Delfshaven cerca de 15 000, provenientes maioritariamente das ilhas de Sto. Antão, S. Vicente, S. Nicolau e
S. Tiago (em menor quantidade), devido, em grande medida, à tradição
marítima dessas ilhas e dado que a função do Porto de Mindelo
(S. Vicente), era na altura, o único em Cabo Verde que era frequentado por
barcos de carreira internacional. Para além disso, Mindelo era também
palco de migração interna proveniente das ilhas vizinhas de S. Antão e S.
Nicolau. Foi através desse porto que muitos cabo-verdianos tiveram
a possibilidade de ‘fugir’ em vários barcos no início do século passado.
Assim, clandestinamente, muitos conseguiram inicialmente emigrar para
países da América Latina tais como o Brasil e a Argentina. Mais tarde,
a partir dos anos 50, o rumo seriam os países da Europa tais como
Portugal, Holanda e França. A procura de marítimos nas marinhas mercantes da Holanda, Inglaterra e países escandinavos favorecia a angariação de mais mão-de-obra. S. Tiago, ilha com um número de habitantes
muito elevado, não era (nessa altura), detentora do mesmo grau de experiência migratória nem de vocação marítima.
A instalação dos primeiros cabo-verdianos em Roterdão data dos anos 50
e tem origem na actividade marítima, sendo significativo que a concentração residencial ainda se mantenha nas proximidades da área portuária 84.
Em finais dos anos 60 e princípios dos anos 70, começou a aumentar
84. O porto (poort = porta de entrada na cidade) de Delfshaven está localizado no maior
porto marítimo do rio Reno, na cidade de Roterdão. Desde o século XVIII, passou de
pequena vila piscatória e pitoresca a um grande centro internacional de comércio. A chegada dos imigrantes cabo-verdianos à cidade situa-se na primeira metade dos anos 50.
Sendo a maioria marinheiros, viviam em alojamentos precários (boarding houses) entre
as viagens. Uma vez que a cidade de Roterdão foi completamente devastada pelos bombardeamentos alemães na II Guerra Mundial a necessidade de trabalho na construção e
na indústria permitiu que guest workers viessem ocupar os lugares que os holandeses
rejeitavam. Assim a cidade de Roterdão alberga a segunda maior comunidade cabo-verdiana da Europa. Em Roterdão, como espaço residencial, considera-se, a primeira área
na margem esquerda e direita do rio Schie, Spangen e a oeste do centro, em Delfshaven
no Niewe West. As trajectórias de ascensão social intra e inter-geracional da população
cabo-verdiana conduzirá à deslocação para outras áreas residenciais.
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o número daqueles que se fixaram de forma permanente e consequentemente o processo de reagrupamento familiar. Com a reestruturação da
marinha mercante e da construção naval, em finais dos anos 70, levaram
ao despedimento de muitos trabalhadores cabo-verdianos que, na sua
grande maioria, tinha já obtido a nacionalidade holandesa.
Entre 1986 e 1994, a comunidade cabo-verdiana aumentou muito devido
a oportunidades oferecidas, principalmente por questões laborais pela
Holanda. Nos últimos anos, o ritmo de crescimento foi diminuindo para
neste último ano aumentar novamente com cabo-verdianos vindos,
na sua maioria, de Portugal.
Dentro de uma perspectiva temporal, pode-se ver, na emigração cabo-verdiana, duas principais correntes: a transitória e a definitiva. O fluxo
de carácter transitório tem lugar no período entre a segunda guerra mundial e a independência nacional, proclamada em 1975 e o definitivo após
esta data.
A maioria dos emigrantes cabo-verdianos é constituída por pessoas
oriundas do meio rural e profissionalmente desqualificadas. O denominador comum, quanto ao projecto migratório, é o facto da esmagadora
maioria ser portadora duma visão ou estratégia baseada na acumulação
da sua economia e um sério investimento na sua terra natal com vista
a um regresso a ‘curto prazo’ embora exista, neste momento, um certo
grau de ‘incerteza ou insegurança psicológica’ na percepção individual
quanto ao projecto político de Cabo Verde.
Uma vez que a Europa atravessa uma expressiva recessão económica e
muitos marítimos cabo-verdianos estão no desemprego. Gera-se nesses
trabalhadores, um duplo ‘mal-estar psicológico’ pela sua situação como
desempregados além de poderem ser expulsos da Holanda, após três
meses 85. Com o passaporte nacional, o cabo-verdiano tem de viajar
munido dos vistos necessários e cumprir os requisitos de carácter formal
e institucional o que causa sérias perturbações. Assim muitos marítimos
preferem optar pela segurança, abandonando o mar, enveredando por
um tipo de trabalho diferente na Holanda.

85. Uma vez que uma parte considerável dos imigrantes são marítimos, o estatuto não
permite a sua permanência além deste tempo, medida legal prevista no quadro constitucional mas que se pode considerar de uma grande injustiça.
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A fixação na Holanda conheceu a sua maior expressão a partir dos anos
sessenta do século passado e a 1 de Janeiro de 2004, a comunidade em
Roterdão, contava oficialmente com 15 098 pessoas como se pode confirmar pelo quadro abaixo.
Quadro 4 – População de Roterdão por etnicidade
Habitantes de Roterdão
por Etnias

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Surinameses

37 479

46 679

50 269

51 100

52 092

52 377

52 521

8 256

11 708

15 888

17 847

19 373

20 390

20 649

Cabo-Verdianos

10 056

13 437

14 449

14 650

14 827

14 919

15 098

Turcos

28 014

35 598

40 457

41 467

42 661

43 550

44 861

Marroquinos

17 527

24 550

30 342

31 646

33 144

34 281

35 496

Países do Mediterrâneo
Norte

12 578

16 350

17 063

17 421

17 816

18 127

18 306

113 910

148 322

168 468

174 131

179 913

183 644

186 931

Outros Países Ricos

67 506

63 507

52 563

51 303

50 343

49 231

33 886

Outros Países Pobres

28 036

28 021

38 154

41 380

45 141

48 312

50 119

369 698

358 425

333 475

328 575

323 070

318 672

328 608

Total 579 150

598 275

592 660

595 389

598 467

599 859

599 544

Antilheses

Minorias Étnicas

Autóctones

As grandes mudanças políticas iniciaram-se desde o início dos anos 80,
cujas linhas de orientação propostas pelo governo holandês visavam a
promoção de uma sociedade multicultural. Os valores então defendidos
são o respeito e a valorização das diferenças entre os diferentes grupos
que a compõe. A Holanda orienta-se por uma política mista de natureza
assimilacionista e pluralista. As medidas jurídicas destinam-se a melhorar o acesso das minorias étnicas a determinados sectores da sociedade
como o ensino, o emprego, a habitação, cuidados de saúde e à segurança
social em igualdade com os cidadãos nacionais. Mesmo os partidos políticos elegem imigrantes e membros de minorias étnicas para as assembleias municipais e de freguesia.
A partir de metade dos anos 90, esta orientação foi posta em causa. Deveria definir-se mais concretamente o critério de minorias étnicas. Por
outro lado alguns sectores da sociedade holandesa começaram a criticar
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esta ‘demasiada’ protecção em relação aos imigrantes e seus descendentes. Em consequência desta polémica o governo segue uma política de
integração total (inburgering) para os imigrantes já residentes, o que
levanta sérios problemas com os mais idosos que apresentam problemas
sociais graves como o isolamento, dificuldades no domínio linguístico e
um nível de escolaridade muito baixo.
Para os recém-chegados (niewcomers) é-lhes exigido um conhecimento
básico da língua e da cultura além de uma orientação profissional com o
intuito de se tornarem independentes no país de acolhimento. As freguesias de Delfshaven e Feyenoord são as que têm mais de metade dos habitantes de origem alóctone. Em Roterdão um indivíduo é considerado alóctone desde que tenha nascido no exterior ou que pelo menos um dos seus
progenitores esteja nessa condição. A comunidade cabo-verdiana é considerada uma minoria étnica, logo é objecto de políticas especiais na tentativa de melhorar a sua situação desvantajosa em termos económicos,
políticos e sociais.
O carácter organizativo da comunidade, o seu auto-fechamento e orientação virada para o país de origem é muitas vezes referido, de tal forma, que
é considerada a «minoria silenciosa com invisibilidade social» 86 (stille
migranten) por serem pouco contestatários e por apresentarem um baixo
nível de participação sócio-política. Esta comunidade é a que menos
recorre ao subsídio de desemprego, de um universo de 36% de desempregados de minorias étnicas, os cabo-verdianos registam 2,8%. O principal
problema que a comunidade cabo-verdiana enfrenta, segundo António
Graça:
«A comunidade cabo-verdiana não tem iniciativa, isto é, necessita
de meios para que algo seja feito por eles porque eles próprios
não têm o desejo de saber mais e tirar o benefício que daí
advém.»87
A 1.ª geração de imigrantes cabo-verdianos iniciou a reconstrução da
cidade no ramo da construção civil (registou-se uma grande abertura das
fronteiras devido à grande necessidade de mão-de-obra), na indústria
pesqueira (daí a localização de muitos cabo-verdianos na cidade de
Roterdão, o segundo maior porto da Europa) e na agricultura, o que ainda

86. Entrevista realizada pela autora da dissertação com o cônsul cabo-verdiano, Francisco Pereira da Veiga, Consulado de Cabo Verde na Holanda, em Roterdão, Abril 2004.
87. Entrevista realizada pela autora da dissertação a António Graça, Fundação Avanço,
Roterdão, Abril 2004.
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se mantém como actividades profissionais para os homens e serviços
de limpeza para as mulheres.
A 1.ª geração embora com contratos de trabalho permanente ainda se
encontram em condições sócio-económicas relativamente baixas e habitam em bairros de renda controlada ou camarários na zona de Delfshaven. A grande maioria destes imigrantes era analfabeta 88 e a língua
falada era o crioulo (segundo entrevistas feitas a cabo-verdianos que imigraram nos anos 60 89, mostravam oposição em falarem português).
Segundo a Constituição cabo-verdiana, o apoio prestado pelo governo
está legalmente legislado, embora segundo se apurou na opinião dos
entrevistados, se registe uma falta de ajuda em vários sectores por parte
das entidades governamentais.
Na Holanda a situação laboral e a formação são considerados os mais
importantes indicadores de integração, sendo a inserção no mercado de
emprego uma componente vital e, por vezes, elemento indispensável no
tocante à participação na vida social e económica.
Quadro 5 – Profissões dos activos e trabalhadores-estudantes, por sexo
F

M

N.o

Total

%

N.o

%

N.o

%

0

0,0

17

1,3

17

0,7

13

1,3

804

61,6

817

35,4

0

0,0

58

4,4

58

2,5

33

3,3

21

1,6

54

2,3

2

0,2

3

0,2

5

0,2

137

13,6

44

3,4

181

7,8

Emp. Comercial

62

6,2

20

1,5

82

3,5

Emp. Doméstica

209

20,8

3

0,2

212

9,2

Emp. Limpeza

306

30,4

18

1,4

324

14,0

Artista
Construção Civil
Constr. Civil – Empreiteiro
Emp. Administrativo
Emp. Bancário
Emp. Café/Restaurante

(continua)

88. Como o português era aprendido na escola e como parte da população não a
frequentava, o analfabetismo era elevado.
89. Entrevistas a 20 imigrantes cabo-verdianos que residem em Roterdão, na Holanda
há 30 ou mais anos, realizadas em Roterdão, Novembro 2004.
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(continuação)

F

M

N.o

%

N.o

Total
%

N.o

%

Emp. Serviços

26

2,6

24

1,8

50

2,2

Emp. Serviços Pessoais

40

4,0

5

0,4

45

1,9

Emp. Sociais

50

5,0

15

1,1

65

2,8

Gerente/Empresário Comercial

21

2,1

18

1,4

39

1,7

Marinheiro

0

0,0

17

1,3

17

0,7

Militar

0

0,0

3

0,2

3

0,1

Motorista

0

0,0

30

2,3

30

1,3

Operário

24

2,4

92

7,0

116

5,0

Professor

10

1,1

8

0,6

18

0,8

Quadros/Liberais

20

2,0

31

2,4

51

2,2

5

0,5

19

1,5

24

1,0

20

2,0

17

1,3

37

1,6

1

0,1

32

2,5

33

1,4

26

2,6

4

0,3

30

1,3

0

0,0

2

0,2

2

0,1

1005

100,0

1305

100,0

2310

100,0

35

3,4

37

2,8

72

3,0

Segurança
Técnico de Serviços
Técnico Industrial
Vendedor
Várias
Total de respostas
NR no total
Total de activo
e trabalhadores-estudantes

1040

—

1342

—

2382

—

Fonte: IECCV (Inquérito do Estudo da Comunidade Cabo-verdiana), 2002.

Os dados empíricos do Instituto Sócio-Económico da Universidade de
Erasmus em Roterdão, numa pesquisa (2002) sobre o modo de vida
e estatuto profissional dos jovens cabo-verdianos na Holanda, permitem
inferir que a posição dos cabo-verdianos no mercado de emprego é,
segundo um estudo recente de duas instituições científicas 90, relativamente desfavorável devido ao deficiente grau de escolaridade e limitada

90. ISEO e COS (Organizações holandesas com projectos no âmbito da situação social
e profissional das minorias étnicas), 2004: 82-85.
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qualificação profissional. Contudo, a mobilidade profissional é pouco relevante, mas os quadros quantitativos das várias ocupações profissionais
indiciam um aumento, mesmo que incipiente e limitativo da ascensão e
qualificação profissionais.
3.2.1. Os representantes políticos e o associativismo em Roterdão
O processo organizativo dos cabo-verdianos na Holanda tem sido marcado e influenciado por três tipos de factores: a interacção política com o
país de origem, os factores ligados ao processo de integração e o processo interno de interacção marcado principalmente pela ‘disputa de
poder e interesses’. Não se pode afirmar que os cabo-verdianos na
Holanda estivessem sempre empenhados no processo político e social.
A nova geração está mais atenta às mudanças e começa a tentar modificar a imagem que caracterizava esta comunidade para uma posição mais
reivindicativa.
Embora a participação eleitoral seja reduzida nestas últimas eleições
municipais 25% dos cabo-verdianos foram às urnas para eleger os seus
representantes municipais. Para a Assembleia foram eleitos dois deputados municipais cabo-verdianos pelo Concelho de Roterdão, António Silva
e Agostinho Santos que têm como função transmitirem a instâncias superiores os problemas e ansiedades sentidas pela comunidade.
Uma figura muito contestada na comunidade é o deputado parlamentar
João Varela, cabo-verdiano, que segundo os seus conterrâneos, além de
não se identificar com a comunidade (recusando-se a comunicar em
crioulo) vive afastado dos problemas da comunidade 91. A sua posição privilegiada permitir-lhe-ia estabelecer uma ligação mais directa entre
a comunidade e as autoridades 92, o que não acontece devido à falta
de diálogo entre as partes. Segundo vários elementos da comunidade,
os poucos contactos que se têm estabelecido, não tiveram os resultados
esperados.
Hoje, Delfshaven é um subúrbio de Roterdão que aloja uma panóplia de
etnias, entre elas a cabo-verdiana, com o seu comércio, os seus hotéis,
os seus restaurantes e cafés e as suas associações de vários quadrantes.
91. Entrevista da autora desta dissertação a Nilza Pinto, Fundação Avanço, Roterdão,
Outubro de 2003.
92. Entrevista da autora desta dissertação a António Graça e Nilza Pinto, Fundação
Avanço, Roterdão, Abril 2004.
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As associações funcionam como veículos dos valores e representações
do grupo que representam e são elementos importantes de fortalecimento da identidade dos seus membros.
Segundo alguns pioneiros da imigração para a Holanda, os cabo-verdianos depararam-se inicialmente com sérias dificuldades quanto ao seu
enquadramento. Na falta dessa cobertura institucional e formal, desempenharam um papel proeminente no quadro do acolhimento, múltiplas
redes de solidariedade e apoio mútuo.
Certos emigrantes foram acolhidos em casas de familiares e amigos e
criaram pensões e lojas de artigos de necessidade laboral, funcionando
em regime de crédito aos mais necessitados. Entretanto, com o aumento
da emigração e com o alargamento do grupo de marítimos e problemas
de ordem social, sentiu-se a necessidade de criação de um lugar de
encontro e um instrumento colectivo de apoio e defesa de interesses.
Visto ser uma comunidade, simultaneamente de imigração e desfavorecida, o associativismo desempenha um papel preponderante na sua integração na sociedade de acolhimento. Em primeiro lugar, é um ponto de
referência para os indivíduos que deixam Cabo Verde/Portugal e chegam
à Holanda sem qualquer conhecimento e sem qualquer forma de acompanhamento. Assim, a comunidade exercita a entreajuda e a solidariedade. Em segundo lugar, ao promoverem a cultura de Cabo Verde, permitem a reprodução e a afirmação dessa cultura, o que tem um efeito muito
positivo sobre as populações, pois é uma forma de estarem em permanente contacto com as origens e é um apoio para quem se depara com
situações adversas num país estrangeiro. Em terceiro lugar, o associativismo tem um efeito pacificador na sociedade de acolhimento, sobretudo
ao nível dos filhos dos migrantes, que representam a camada mais problemática em termos de inserção. Em quarto lugar, o associativismo tem
desempenhado um papel fundamental no esclarecimento da comunidade
a nível de informação e dos seus direitos.
Nessa perspectiva surge em 1967, a Associação Cabo-Verdiana de Roterdão, virada para as áreas de inserção, promoção e preservação da própria
cultura e identidade, apoio social, recreação e aproveitamento de tempos
livres.
Durante a década de setenta, a associação desencadeia várias acções e
projectos no âmbito da defesa de interesses da comunidade, apoio social
e jurídico, divulgação de informação através do boletim Nôs Vida, sessões
de esclarecimento e formação nas áreas cultural e política, actividades
Elsa Casimiro

77

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

recreativas, desportivas, entre outras. Até ao ano 1974, a associação era a
única organização cabo-verdiana em solo holandês e, dado o seu carácter
multifuncional, granjeou através do seu grau de operacionalidade, grande
prestígio. Assim a associação surge assim como ‘centro estratégico’,
destacando-se de forma nítida, dentro do plano da associação, duas vertentes de acção, uma social e outra política. Esta ‘interpenetração’ de
posições e actividades estão na base duma confrontação politizada que
vem alterar a base organizativa e social da associação.
Na década de setenta assiste-se na Holanda, à criação e desenvolvimento
de três tipos de organizações: organizações sociais, organizações culturais e desportivas e organizações políticas. É digno de realce o facto
destas organizações serem apoiadas por profissionais ou activistas
holandeses com um certo grau de acessibilidade e influência junto de instituições locais, facilitando assim a sua operacionalidade, capacidade
de intervenção e aquisição de meios. A sua grande importância vem do
facto de serem um veículo de transmissão de informações importantes
para a comunidade e de apoio em caso de necessidade.
O associativismo funciona com uma dinâmica própria, embora alguns
jovens cabo-verdianos bem posicionados social e economicamente não
participem, pois não se revêem na comunidade. Por outro lado estes
jovens não contribuem para a sociedade, em regime de voluntariado
ou outro, não havendo uma identificação com a comunidade de onde são
originários 93.
Nos anos 80, constatou-se uma ‘proliferação de grupos associativos’.
Esta dimensão quantitativa de organizações, é caracterizada por um fenómeno que no ponto de vista sociológico, se pode denominar a afirmação
de ‘sub-identidades’. Enquanto nos anos 70, para estas associações,
o quadro de referência é a ilha de origem, nos anos 80 já não é o espaço
físico e cultural mas as aldeias e os bairros. Estes grupos foram determinados pela distribuição de subsídios às organizações, incentivando,
assim, a criação desenfreada de associações o que fez diminuir a qualidade e capacidade interventiva desses grupos. No final de 1987, foi criada
a Federação de Organizações Cabo-Verdianas de Roterdão (FOCR), tendo
como principais objectivos a elaboração e materialização de projectos
passíveis de melhorar a integração social dos cabo-verdianos e diversos
projectos na área da educação visando preferencialmente o combate ao
insucesso escolar.
93. Entrevista realizada pela autora a António Graça, Fundação Avanço, Roterdão, Abril
de 2004.
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Nos últimos anos, a FOCR foi substituída pela Fundação Avanço, financiada pela Câmara Municipal de Roterdão, que dispõe anualmente de verbas destinadas ao financiamento de actividades passíveis de promoção da
inserção social dos grupos étnicos. Esta modificação deve-se a uma
maior exigência por parte de organismos estatais que devido a problemas
financeiros, sobretudo em Roterdão, exigem um controlo apertado nas
despesas em detrimento da atitude espontânea que caracterizava as
organizações iniciais. A Fundação, além de apoiar a comunidade em
geral, estabelece o contacto entre outras organizações e é o ponto de
encontro de muitos cabo-verdianos.
Como principal organização, é uma interlocutora privilegiada junto das
autoridades locais e, de um outro lado, é um instrumento de execução de
políticas públicas orientadas para os cabo-verdianos, sobretudo no
tocante à facilitação de associações. Além deste apoio, tem projectos com
alunos cabo-verdianos com problemas disciplinares, projectos para
adaptação à vida holandesa de recém-chegados, cursos de língua holandesa e o aproveitamento das instalações para o desenvolvimento de actividades culturais e de tempos livres, como é o caso de vários programas
de televisão. Destaca-se o primeiro programa criado pela organização,
Morabeza, de meia hora aos Sábados todas as semanas, em crioulo.
Há vários programas de rádio, onde são transmitidas notícias referentes a
Cabo Verde e a acontecimentos referentes à comunidade cabo-verdiana
em Roterdão como a Rádio Voz de Cabo Verde e a Rádio Atlântico, com
emissões de uma hora diária. É de salientar o grau de audiência das
rádios mais antigas da comunidade, ocupando o segundo lugar (Cabo
Verde FM) e em terceiro lugar (Rádio Voz de Cabo Verde) como as estações étnicas mais ouvidas localmente através da emissora multicultural
Omroep Rotterdam.
As organizações cabo-verdianas na Holanda desempenham um papel
proeminente no quadro da promoção e preservação da própria cultura e
identidade, na realização de actividades diversas na área de lazer e ocupação de tempos livres, destacando-se como espaço afectivo e de sociabilidade por excelência e instrumento específico de expressão e exaltação
das mais altas manifestações de cabo-verdianidade.
Infelizmente as actividades recreativas e culturais, subsidiadas nos anos
80, são agora muito mais restritas.
Mesmo assim, existem neste momento mais de 75 organizações. A grande
maioria são de assistência social e desportivas, mas também são de
salientar as religiosas, de comunicação social, as culturais, de solidarieElsa Casimiro
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dade, as juvenis e as políticas. Entre os mais de sessenta e nove grupos
organizados detentores de personalidade jurídica, só quatro estão inscritos na Câmara do Comércio e na posse de estatutos provisórios e os restantes não preenchem os requisitos formais mencionados, mas a actual
tendência é para limitar este número. Se os projectos se desenrolarem a
nível local, o apoio será dado pela Junta de Freguesia, se englobarem uma
acção central então serão apoiados pelo Município (como é o caso da Fundação Avanço). Estas organizações têm investido, ao longo de três décadas, no processo integrativo dos seus conterrâneos. Isto vem-se consubstanciando na realização de projectos e acções de vária índole e, ainda, num
trabalho meritório em defesa de interesses e acções viradas para a
influência da política local orientada para as minorias étnicas, caracterizando-se pela sua acção na defesa de interesses decorrentes das necessidades e aspirações no contexto integrativo.
Para além de projectos diversos, actuam como entidades mediadoras
ou ajudando no encaminhamento dos migrantes às instâncias mais adequadas. Destaca-se a Associação Cabo, fundada em 1994 com o objectivo
de tentar resolver os problemas dos jovens com o desenvolvimento e a
participação nas diversas redes sociais e políticas, apoio em projectos
visando reforçar a cooperação entre o Município de Roterdão e algumas
Câmaras Municipais em Cabo Verde, o combate ao insucesso escolar,
a prevenção do consumo de drogas e álcool, actividades lúdicas além de
promover o debate e o convívio entre os jovens. Outra organização criada
para apoiar a comunidade, a Casa Tibérias 94 mais ligada à problemática
feminina no âmbito social, identificada com o processo de integração e
emancipação, que embora conserve uma determinada independência formal da acção, faz parte da orbita da paróquia católica.
3.2.2. A mudança
Desde a década de noventa que na Holanda se processou uma mudança
paradigmática no que diz respeito à integração de grupos étnicos: o
debate público (que se tinha iniciado nos anos 70) mudou então da dedicação à luta pelos direitos iguais e participação sócio-económica para
alguma desconfiança de alguns grupos étnicos em relação à cultura
democrática vigente nesta sociedade.

94. Casa Tibérias, organização religiosa de apoio à comunidade cabo-verdiana de Roterdão, que recebe mulheres vítimas abandono e de maus tratos.
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Esta mudança pode ser considerada decorrente de um mau-estar psicológico dos cidadãos autóctones em relação às suas percepções de ordem
cultural e sentimentos anti-imigrante. Este fenómeno sócio-político contribuiu para a legitimação e aparecimento na Holanda, nos últimos anos, de
uma política assimilacionista virada para a vertente cultural de integração,
como por exemplo a aculturação de normas e valores do país de acolhimento e medidas mais estritas quanto à cidadania que se tornou, um tema
de debate importante: inburgering nieuwkomer. Para os novos imigrantes,
muitos dos quais provenientes de Portugal, na perspectiva de melhores
condições de vida e de trabalho, a situação está neste momento muito mais
complicada pois as exigências a nível de conhecimentos linguísticos e de
qualificação profissional torna mais difícil um contrato de trabalho.
A mobilidade social tem a ver com uma maior formação técnica, profissional e universitária. Os jovens beneficiaram de mais regalias, investiram
na educação e embora a posição em relação aos holandeses seja de uma
grande discrepância, os resultados melhoraram, embora indiciem que
esta geração ainda tem um longo caminho a percorrer.
Um dos problemas que é focado por vários entrevistados 95 é o fosso que se
cria entre as gerações nomeadamente a geração mais idosa, muito conservadora na questão referente à mentalidade e comportamentos, em relação
à realidade que se vive na Holanda. A sociedade holandesa com um comportamento mais liberal e menos controlador, com uma tradição de abertura que nada tem a ver com os hábitos cabo-verdianos rígidos onde se
registou pouca evolução. Esta não-aceitação de normas rígidas leva a que
se registe, um maior afastamento dos jovens em relação à família e ao
estudo, em benefício de outras actividades como, por exemplo, a música
(Roterdão é considerado o centro da música cabo-verdiana, grande parte
dos CD são gravados em Roterdão e enviados para a Europa e Cabo Verde).
3.2.3. A música cabo-verdiana
A música é um dos elementos culturais que estes jovens dão mais valor,
é essencial na vida de um adolescente, particularmente no processo da
sua identificação perante os outros. Desempenha um lugar fundamental
pois a maioria dos inquiridos ouve música cabo-verdiana diariamente e é

95. Entrevista da autora da dissertação a 20 estudantes na Organização de Jovens Cabo,
Roterdão, Abril 2004.
Elsa Casimiro

81

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

um dos pilares fundamentais da reprodução da identidade cultural caboverdiana. Esta preferência musical é uma importante vertente na escolha
das amizades e nos elementos do grupo de amigos. As características
que a ela estão ligadas desempenham todo um conjunto de funções de
onde sobressai a de permitir a inclusão num grupo, fundamental à sua
socialização.
Ao aceitar um determinado tipo de música que faz parte da cultura familiar, irá receber influências porque ela é transmissora de valores e meio
de expressão de ideias e de padrões comportamentais, desempenhando
um papel preponderante na ligação do jovem à cultura do país. Pode-se
afirmar que os sons e ritmos de Cabo Verde (mornas, funanás, coladeiras,
batuques, entre outros) são um importante elemento de afirmação
e coesão identitária estando os cabo-verdianos em Cabo Verde ou no
arquipélago migratório. Estudos recentes revelam que após a língua
crioula, a música cabo-verdiana corresponde para os cabo-verdianos, ao
mais relevante identificador identitário. A visibilidade e o prestígio desta
música nestes últimos anos, é motivo de orgulho para esta comunidade
(a música é difundida através de rádios locais de Roterdão ou a RDP
África em Lisboa).
Como refere Onésimo Silveira, «a consciência crítica da justiça, o gosto
pelos folgedos e a tendência para as coisas lúdicas e para as festividades
e paródias, são outras tantas características herdadas ou assimiladas.»96
A música tradicional de Cabo Verde, morna, coladeira, finaçom, batuque,
funaná, tem raízes nas várias ilhas do arquipélago. Desde os anos 60 que
se deu um processo de reconstrução que deve muito aos imigrantes.
É uma troca permanente entre os que ficaram e os que partiram que
é retratado nas novas composições do panorama musical cabo-verdiano.
Juliana Dias, na sua comunicação A Música Cabo-Verdiana e Seus Olhares sobre a Emigração, referiu que as mornas e as coladeiras são essencialmente ouvidas pela geração mais idosa «quem ouve uma morna e
escuta um fado não pode deixar de associar a similitude dos géneros
musicais, da melodia e do sentimento, misto de angústia e de saudade.»97

96. Silveira, 2005: 236.
97. Juliana Dias, comunicação com o título A Música Cabo-verdiana e Seus olhares sobre
a Emigração, Congresso Internacional Cape Verdean Migration and Diáspora, ISCTE,
Lisboa, 8 de Abril 2005.
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A coladeira é uma canção que tem origem na ilha de Santiago e é conhecida como a canção da diáspora. É ouvida no estrangeiro como uma
canção que expressa a saudade da terra e da família e para aqueles que
ficaram é um receptor de notícias do exterior.
A morna é uma composição que junta música, ritmo e poesia e expressa
a realidade sócio-política, cultural e económica do arquipélago. Sendo
uma comunidade migrante, começam a aparecer composições que falam
da emigração para a Holanda e que transmitem o ‘sentir’ da comunidade
longe da terra natal (como é o caso da composição de Tito Paris, Cartinha
de Roterdão).
Os intérpretes mais conhecidos pelos cabo-verdianos e a nível internacional, são Cesária Évora, Tito Paris (que viveu em Roterdão) e Bana (Adriano
Gonçalves), este último tendo imigrado para Roterdão trabalhando com
vários grupos até à sua fixação em Lisboa em 1974.
A música cabo-verdiana sofre importantes processos de reconstrução
para os quais contribuem os músicos imigrados na Holanda. Como sociedade multicultural, a influência de ritmos de outras culturas como por
exemplo os caribenhos, os antilhanos e surinameses, desenvolveram
novos ritmos musicais como o funaná-zukado, facilmente dançáveis nas
discotecas, a que os jovens cabo-verdianos aderiram. Como referia Ana
Sofia Fonseca, no artigo intitulado Periferia 6 de Maio, «o Funaná dança-se colado, kuduru separado. Kizomba é pró namoro, morna pra
chorar»98.
Sendo uma comunidade com uma percentagem de jovens que ronda
os 60%, estes organizam frequentemente festas 99 (de Sexta-feira
a Domingo), realizadas em pavilhões alugados para esse fim, fora da
cidade, na zona industrial para não incomodar os residentes. Este tipo de
actuação aliado ao elevado consumo de álcool e estupefacientes
(o número de toxicodependentes entre a comunidade cabo-verdiana não
é elevada embora o tráfico de estupefacientes entre os jovens esteja
a aumentar), reflecte-se obviamente no desempenho escolar.
Agora que está muito presente a música, anseia-se pela realização de
convívios, festivais de música, festividades religiosas (N.ª S.ª da Luz ou
N.ª S.ª da Graça), festas comemorativas de datas festivas celebradas em
98. Ana Fonseca, Revista Grande Reportagem 230, Diário de Notícias, Lisboa, 03/06/2005.
99. Entrevista realizada pela autora a António Graça, Fundação Avanço, Roterdão, Abril
de 2003.
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Cabo Verde como o dia 20 de Janeiro (Dia dos Heróis Nacionais que comemora o aniversário da morte de Amílcar Cabral), o 5 de Julho (Dia da Independência) ou o 13 de Janeiro (Dia da Democracia) que são celebrados em
Roterdão da mesma forma que são vividos em Cabo Verde.
3.2.4. A religião
As práticas religiosas funcionam como um elemento de coesão e de identificação. A maior parte da comunidade é praticante da religião católica.
Existe um grupo de organizações religiosas e doutrinas que desempenham funções diversas. A Paróquia de Nossa Senhora da Paz é a principal
instituição frequentada pela comunidade cabo-verdiana. A Paróquia inicia
os seus trabalhos eclesiásticos e outros para a comunidade de língua
portuguesa em Roterdão desde o final dos anos 70.
Inicialmente participavam os crentes de origem cabo-verdiana e portuguesa, mas, a dada altura, instala-se um clima de rivalidade entre os dois
grupos, tendo como provável origem, entre outros, a atenção dispensada
às especificidades culturais cabo-verdianas e a posição destes cada vez
mais dominante, devido à sua expressão numérica e dinamismo.
A maioria dos portugueses desiste de participar na igreja e, nos anos 80, a
Paróquia viria a acentuar cada vez mais a tónica na preservação e valorização da própria identidade através da utilização do crioulo como veículo
principal de comunicação nos cânticos, sessões litúrgicas e esclarecimentos. A mensagem espiritual da paróquia encontra-se fortemente ligada à
ajuda material e imaterial prestada a todos que a procuram e com acções
e actividades viradas, directa ou indirectamente, para a inserção social
dos cabo-verdianos e a sua emancipação no país de acolhimento.
O Padre Peter Stevens (Padre de origem holandesa que viveu mais de
uma década no Brasil, com perfeito domínio da língua portuguesa e do
crioulo) tem tido uma acção muito reconciliadora na comunidade. O seu
trabalho tendo sido, segundo vários encarregados de educação, um
grande apoio para as famílias cujos filhos se encontram presos por narcotráfico 100, tema que muito tem abalado a comunidade devido ao
número de casos que se tem registado (notícias divulgadas nos jornais
holandeses sobre a prisão de jovens cabo-verdianos na América do Sul
e Europa).

100. Entrevista realizada pela autora ao Cônsul de Cabo Verde em Roterdão, Francisco
Pereira Veiga, Consulado de Cabo Verde em Roterdão, Roterdão, Outubro de 2004.
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Outra característica singular desta paróquia é a sua vocação emancipadora, virada para a protecção, formação e inserção social e o seu grau
de democraticidade e gestão participativa, sendo as mulheres os melhores exemplos disso, dado a responsabilidade que têm a todos os níveis
(devido à existência de uma grande percentagem de famílias monoparentais).
A multifuncionalidade da igreja católica estende-se até ao desempenho
na consciencialização de cabo-verdianos, ilustrado pela campanha sensibilizadora quanto ao exercício do seu direito de voto, apoiando os candidatos de origem cabo-verdiana, na altura das eleições locais e contribuindo deste modo para o reforço da capacidade interventiva da
comunidade. Não descurando as camadas mais jovens, funciona como
local de encontro e de desenvolvimento de diversas actividades para
jovens. Neste quadro, é importante salientar o papel dos grupos organizados dentro da paróquia, tais como os escuteiros, grupos culturais,
voluntários e profissionais na dinamização de actividades ligadas à formação e emancipação juvenil, tendo como vectores importantes o
desenvolvimento da própria imagem, a consciência nacional e cultural,
as percepções sobre fenómenos passíveis de discriminação e preconceitos ou marginalização.
Segundo o Padre Stevens o motivo de preocupação prende-se com o aparecimento de associações de índole doutrinário que estão a ter uma
grande adesão entre os jovens e a afastá-los da igreja 101.

101. Entrevista realizada pela autora da dissertação ao Padre Peter Stevens, Paróquia
Nossa Senhora da Paz, Roterdão, Outubro 2004.
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CAPÍTULO IV – A EDUCAÇÃO NA CASA PIA DE LISBOA
4.1. A História da Casa Pia de Lisboa
A Casa Pia de Lisboa (uma das mais antigas escolas públicas em Portugal), foi fundada a 3 de Julho de 1780, no reinado de D. Maria I, pelo Intendente da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. Surge num contexto particular do século XVIII, quando se pretende avançar com a secularização
do ensino e destituir de poder a Companhia de Jesus, cujos métodos
praticamente monopolizavam o ensino e a consequente doutrinação
dos escolares. Foi mandada instalar no Castelo de S. Jorge na sequência
do terramoto de 1755, «com treze órfãos e alguns indigentes» 102.
Uma instalação provisória que, pouco a pouco, se transformaria em definitiva. Como refere Teófilo Braga, no prefácio da obra Breve História da Real
Casa Pia de Lisboa 103, «Com altos e baixos, a obra de um homem acompanha-o até à morte. A Casa Pia de Lisboa, obra maior de Pina Manique, é, …
com todo o seu esplendor e declínio, um retrato do fundador.» 104.
O currículo escolar dos casapianos dividia-se em duas fases: estudos
preparatórios e estudos superiores. O curso preparatório integrava as
disciplinas de ler, escrever e contar, desenho e arquitectura civil e línguas
francesa e inglesa. A segunda fase era o chamado curso científico e compreendia Matemática, Mecânica e Óptica, Astronomia, Geografia prática
e Navegação, Engenharia e Artilharia, História natural e Física experimental, Química aplicada à metalurgia, à tinturaria e à agricultura e finalmente Música instrumental 105.
A ideia inicial do Intendente não parte só da necessidade de acolhimento dos
muitos órfãos e abandonados ao ‘Deus dará’ pelas ruas de Lisboa, mas a
Casa Pia nasce também associada ao significativo nome de uma das suas
dependências, a ‘Casa da Força’ para prisão de prostitutas e vadios, tendo
como objectivo recuperá-los para a sociedade, como refere César da Silva:
«Os primeiros recolhidos n’aquella casa foram homens e mulheres de maus costumes, que vagueavam pelas ruas, e eram constante perigo para a segurança publica». «Esta recuperação passou por uma ’terapia ocupacional’, inovadora do sistema prisional
da época, com utilidade para o delinquente e para a nação» 106.
102.
103.
104.
105.
106.

Casa Pia de Lisboa, (a), 2005: 9.
César da Silva, 1896: IV.
Santos Pinto, 1991: 12.
Casa Pia de Lisboa, (a), 2005: 4.
César da Silva, 1896: 2.
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Esta demarcação de duas populações distintas, uma, sujeita à punição da
Casa da Força, outra, beneficiando do auxílio do asilo educativo e profissional, torna-se uma instituição reguladora de comportamentos sociais,
recorrendo a um regime disciplinar de clausura e internato, conjugando-o com a acção educativa de tipo escolar ou formativa. A grande maioria
destes homens e mulheres, uma vez recuperados, entravam no mundo do
trabalho, com o ofício que tinham aprendido ou iam repovoar terras abandonadas, com oficina ou tear montados e assistidos pela Casa Pia. Como
referia Theofilo Braga:
«Convinha, como complemento de um dever, entregar aos filhos
da Casa Pia que esta mãe solícita e desinteressada arrancara aos
antros da miséria e da cegueira moral, e que habilitou com
o ensino para enfrentarem na lucta da vida, no momento da despedida era bom que levassem comsigo um documento, um título
de leitura do qual se lembrassem sempre do seio providente
aonde foram accolhidos inermes e desamparados, e d’onde saem
vigorosos para o trabalho e para o triumpho.» 107.
Treze anos depois da sua fundação, em 1793, a Casa Pia de Lisboa, de lar
de recolhimento de crianças, tinha-se transformado numa grande instituição de solidariedade social e numa escola moderna. Tinha idosos de 90
anos (o mais velho encontrado nos registos), até rapazes de 15 anos ou
um pouco mais, que «lá se encontravam por não terem meio de subsistência no exterior» 108, como se pode comprovar pelos registos de entrada
ou pelos averbamentos que lhes eram feitos.
De realçar ainda neste aspecto de reabilitação social, o conteúdo do
Decreto de 27 de Junho de 1795, pelo qual o Intendente conseguiu que as
criminosas condenadas ao degredo fossem recolhidas na ‘Casa de Força’
ou de Santa Margarida de Cortona da Casa Pia do Castelo. Às crianças
pobres, órfãs e abandonadas, são aplicados os mais modernos métodos
pedagógicos, transformando a Casa Pia no primeiro estabelecimento de
educação popular do país e na mais significativa instituição de assistência
a menores. Como se menciona na obra Casa Pia de Lisboa A Feliz
Sementeira:
«A Casa Pia de Lisboa, de início um humilde recolhimento
de crianças órfãs e abandonadas, transformara-se rapidamente
numa grande instituição de solidariedade social, com uma
composição diversificada, proporcionando ensino, educação ou
107. César da Silva, 1896: VIII.
108. Rufino, 2004: 164.
Elsa Casimiro

87

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

recuperação social e trabalho a 1235 pessoas. Era um número
impressionante, tratando-se de uma obra nascida da vontade de
um homem mantida sobretudo à custa dessa vontade» 109
Em 1807, após a morte de Pina Manique e como resultado da ocupação do
Castelo de S. Jorge pelas tropas de Junot, a Casa Pia foi encerrada, tendo
sido expulsos os alunos casapianos. José Anastácio da Cunha, foi convidado por Pina Manique a apresentar um plano disciplinar que pudesse
identificar a Casa Pia com os ideais de rigor e experimentalismo científicos. Assim o ensino da Matemática e da Química passou a ser feito com
ligações directas à Metalurgia, à Agricultura, à Tinturaria, à Farmácia, ao
mesmo tempo que se ministravam noções de Artilharia, Astronomia ou
Óptica. O quadro ‘synoptico de Educação Real’ apresenta-nos os diferentes cursos e disciplinas existentes na instituição.

109. Pinto, 1991: 11.
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Respiração
Alimentação
Vestuario
Aceio
Habitação
Hygiene
Gymnastica
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Callygraphia

Redacção

Orthographia
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Leitura

Sensibilidade
Percepção
Attenção
Juizo
Raciocinio
Memoria
Imaginação
Reflexão
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Habitos
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Descriptiva

Oral
Pratica

Theorica
Pratica

Corrente
Recitativa

Educação social

Educação economica

Educação moral

Direitos
e Deveres

Leis

Governos

Commercial
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Rural

Individuaes
Familiares
Civis e politicos
Sociaes
Moraes

Poder legislador
Poder executivo
Poder judicial
Poder moderador

Monarchia absoluta ou despotica
Monarchia aristocrata
Monarchia mixta ou constitucional
Republica ou democracia

Interna
Externa

Artistica
Fabril

Da verdade
Da justiça
Da familia
Da humanidade

Historicos
Tradicionais
Convencionaes

Amor

Sentimento religioso

Agricola
Explorativa

Individual e doméstica

Principios adquiridos

Principios naturaes

 

   

 

Fonte: (Raposo, 1869). O «currículo» casapiano em meados de Oitocentos. Arquivo do Centro Cultural Casapiano.
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Educação physica

Educação dos sentidos

 







Vista
Tacto
Ouvido
Olphato
Paladar
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Em 1811, a instituição renasce e ocupa as instalações do Convento de
Nossa Senhora do Desterro, onde permanece até 1833, ano em que é
transferida para os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos e mais tarde
para os terrenos anexos.
Em 1833 com a transferência para o Mosteiro dos Jerónimos, por Decreto
de 28 de Dezembro de 1833, inicia-se uma nova etapa tendo sido promulgado o Decreto de Reforma da CPL (1835), onde se reafirma o objectivo
de amparo e educação de órfãos, definindo-se a faixa etária dos utentes
(7-18 anos os rapazes e 7-20 anos as raparigas).
Em 1834 a Casa Pia envereda também pela recuperação de surdos-mudos com o apoio do pedagogo Jacob Rodrigues da Fonseca (o primeiro estudioso que se dedicou ao ensino dos surdos-mudos, inventando
um método inovador).
Entre 1836 e 1847, verifica-se a reforma do ensino, existindo uma preocupação com a aprendizagem oficinal.
Entre 1859-1911, dá-se um novo ciclo de reorganização administrativa
e financeira, continuando com os mesmos objectivos de protecção, educação e instrução. Neste período alarga-se o conceito de educação:
de educação física, de educação moral e de educação intelectual, são
estabelecidas as oficinas-escolas e garantida a continuação dos estudos
secundários e/ou superiores aos alunos mais ‘dotados’.
No inventário dos ofícios profissionais existentes no período entre 1862
e 1880, dá-se conta de mais de 50 diferentes aprendizagens profissionais,
distribuídas por quase 800 alunos. As suas oficinas e salas de ensino
profissionalizante produzem uma imagem muito viva de uma verdadeira
cultura tecnológica de que «cada homem se deve escolarizar também
para aprender a fazer, incorporando rotinas e procedimentos que tornam
a máquina um prolongamento do braço»110.
Deve-se no entanto salientar que «as aulas da Casa Pia foram sempre
frequentadas por indivíduos estranhos, ao internato, uso que se proibiu
até 1860, época em que começaram a ser exclusivas para os órfãos»111.
Com a Implantação da República é decretado um novo regulamento
da CPL que passa a encontrar-se sob tutela do Ministério do Interior,
110. Casa Pia de Lisboa, (b) 2005: 29.
111. César da Silva, 1896: 20.
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possuindo autonomia pedagógica e administrativa. A admissão de alunos
é alargada aos casos de menores em situação de perigo moral, para além
de alunos órfãos e de filhos de pai incógnito. A faixa etária de admissão
(8-11 anos) e o período de internato poderá prolongar-se até aos
18 anos.
No período entre 1911-1926 determinou-se que a carreira a seguir pelo
aluno, seria escolhida tendo em conta as aptidões, tendências e robustez
dos mesmos. Ministrava-se a instrução primária, complementar, reestruturou-se o curso Comercial e criou-se o Industrial, continuando a existir ofícios como a Marcenaria, a Carpintaria e a Tipografia.
Entre 1942-1974, competia à CPL organizar e manter para benefício das
famílias do distrito de Lisboa, modalidades de assistência social como
subsídio familiar para educação, colocação subsidiada de crianças em
famílias idóneas e internamento em instituições de formação apropriada.
A assistência social era determinada nos casos de crianças órfãs ou
abandonadas, só sendo internadas se não houvesse outra possibilidade
ou se a criança fosse deficiente. Durante esse período procurou desenvolver-se a formação profissional de menores que se iniciavam no ensino
Primário, seguiam para o Ciclo Preparatório e deste para os cursos
de Formação Industrial, Comercial ou Artístico.
Só em 1942, a Casa Pia alargou o seu património com a passagem dos
colégios, então asilos, Maria Pia, Nuno Álvares, Santa Clara e Nossa
Senhora da Conceição, só na década de setenta se veio juntar o Colégio
de Santa Catarina tendo assim ficado disseminada por toda a cidade
de Lisboa.
A partir de 1974 e até 1979, as regras da instituição tornaram-se menos
rígidas, tendo havido uma renovação embora continuasse a assumir um
papel relevante no domínio da solidariedade social, proporcionando formação a jovens de franjas socialmente mais desfavorecidos.
Em 1980, com a aprovação dos Ministérios do Trabalho e da Educação,
criaram-se os cursos de formação técnico-profissional, tendo como
objectivo a formação profissional permanente adequada ao desenvolvimento tecnológico e empresarial permitindo o rápido ingresso no mundo
do trabalho, a obtenção de um diploma profissional, equivalência escolar
para fins de emprego ou continuação de estudos. A articulação teoriaprática, relacionada com a aquisição de competências concretas para a
entrada no mundo do trabalho, é outra das mais-valias da instituição
desde a sua aparição.
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O século XX foi um período fértil em acontecimentos histórico-sociais
e também artísticos. A instituição possui um espólio relativo aos períodos
de arte moderna e contemporânea dos seus artistas como Martins
Correia, Gil Teixeira Lopes, Hélder Batista, Francisco Aquino entre outros.
4.1.1. O acesso e a oferta educativa na Casa Pia de Lisboa
Presentemente é uma instituição educativa que acolhe cerca de 4600
crianças e jovens da área metropolitana de Lisboa que se encontram
distribuídos por oito colégios (Pina Manique, D. Maria Pia, N. Sra. da
Conceição, Sta. Clara, Nuno Álvares, Sta. Catarina, Instituto Jacob R.
Pereira, Instituto António Aurélio da C. Ferreira e Escola Agrícola
Francisco Margioghi), dispersos por toda a cidade, perto de bairros habitacionais degradados. No Organigrama educativo da Casa Pia de Lisboa
pode-se verificar as várias valências da instituição.
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ORGANIGRAMA EDUCATIVO DA CASA PIA DE LISBOA
ACOLHIMENTO
LARES-RESIDÊNCIAS

ENSINO SUPERIOR (BE) MUNDO LABORAL (EP)

Martins Correia

INSTRUMENT. E CONTROLO

FUTEBOL

ELECTRÓNICA

TÉNIS

MECÂNICA

VOLEIBOL

CONTABILIDADE
ÓPTICA OCULAR

Augusto Poiares

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Algueirão (Lar do)

15
INST. DE PRECISÃO

Chelas (Lar de)

BADMINTON
LUTA LIVRE

Luz Soriano

ELECTRICISTA-MONTADOR

NATAÇÃO

Norte

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
SERRALHEIRO MECÂNICO

EXPRESSÃO MUSICAL

NÍVEL 2

Cursos Profissionais (PE)

3.o Ciclo

N. S.
DA CONCEIÇÃO
Tel. 65 01 13
Fax. 387 71 86

ARTES GRÁFICAS
ADMINISTR. E COMÉRCIO
RESTAURAÇÃO COLECTIVA
MARCENARIA II
CORTE E CONFECÇÕES II
ÓPTICA OCULAR (Auxiliar)
14
13

12

S. Francisco de Sales
Básico

ESTOFADOR (Curso de)
PANIFICAÇÃO E PASTELARIA

Jardim
Azul

NÍVEL 1

CORTE E CONFECÇÕES I

2.o Ciclo

Águias

EXPRESSÃO CORPORAL
E ARTÍSTICA

CANALIZAÇÕES/LATOARIA

Gansinhos

PINTURA DE CONST. CIVIL
PINTURA DE AUTOMÓVEIS
CHAPARIA
CARPINTARIA

Sta. Rita (M. Estoril)

MARCENARIA I

Residência
14
13

10

Santa Isabel (Ajuda)
EDUCAÇÃO E EXPRESSÃO MOTORA

1.o Ciclo

(EE)

Belém

PROJECTOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

EXPRESSÃO VISUAL

Feminino

COROS
BANDAS
CONJUNTOS MUSICAIS
GRUPOS DE METAIS
ORQUESTRA
INSTRUMENTOS DE ARCO/SOPRO

ATELIERS PINTURA/ESCULTURA
TEATRO/EXPRESSÃO DRAMÁTICA
DANÇAS/CANTARES
FANTOCHES
DANÇA/BALLET/GINÁSTICA
AZULEJARIA/OLARIA/TAPEÇARIA
CULINÁRIA

SERRALHARIA CIVIL

ENCADERNAÇÃO

FOTOGRAFIA
JORNALISMO
RÁDIO ESCOLAR
VÍDEO
CINEMA
INFORMÁTICA

LÍNGUA ESTRANGEIRA

C. ACOLHIMENTO
Tel. 363 75 07

S. Marçal
Infantil

(EE)

Residência (Ajuda)
03

– Formação Cívica/Religiosa (CR)

PRÉ-ESCOLAR
JARDIM INFANTIL

– Orientação Escolar e Profissional (OEP)

03

FÉRIAS/LAZER

ACTIVIDADES PRÉ-TECNOLÓGICAS

Pré-escolar

INSTIT. JACOB
ROD. PEREIRA
Tel. 301 73 07
60 44 96
Fax. 301 85 86

ATLETISMO
TÉNIS DE MESA

Cândido de Oliveira

STA. CATARINA
Tel. 342 30 60
Fax. 312 30 60

BASQUETEBOL

ELECTROTÉCNICO

Domingos Sequeira

NUNO ÁLVARES
Tel. 363 71 85
Fax. 363 03 02

ANDEBOL

RELOJOEIRO

Francisco dos Santos

STA. CLARA
Tel. 87 21 86
Fax. 888 33 38

16
15
14

DESPORTO

Maldonado Gonelha

NÍVEL 3

Gil Teixeira Lopes

D. MARIA PIA
Tel. 814 41 06
Fax. 815 43 69

LINGUAGENS DE EXPRESSÃO

18

RELOJOARIA

Secundário

PINA MANIQUE
Tel. 362 00 13
Fax. 363 02 81

18

DINAMIZAÇÃO TEMPOS
19

Alfredo Soares
Complementar

COLÉGIOS

ENSINO (ST) (CR) (EE) (OEP) (FCD) (ME)

AREIA BRANCA (Praia)
QUINTA DE COLARES (Praia/Campo)
QUINTA DO ARRIFE (Campo)

– Estágios Profissionalizantes (EP)

Fonte: Dep. Formação Profissional, Casa Pia de Lisboa, 2004.

Os educandos, de ambos os sexos, são acolhidos nestes estabelecimentos de ensino em regime de semi-internato ou internato (com cerca de
600 educandos, residindo em Lares ou Residências). As idades variam
entre os 3 e os 18 anos encontrando-se alguns com deficiências auditivas.
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Os objectivos são o apoio, desenvolvimento integral e completo de menores de ambos os sexos, desde a idade pré-escolar até ao 12.ºano. No quadro, Pedidos de admissão, Motivos do pedido, pode-se verificar que a
incapacidade educativa e a negligência são os factores que mais peso têm
na admissão dos alunos, em regime de semi-internato.
Motivos do pedido
80

76

70
60
51

50
40

35

30

27

25

26

20

16

10

5

2

3

0
1

2

3

4

5

2

1
6

7

8

3
9

7

6
10

11

12

13

19
11

10

14

15

16

17

10

18

19

Fonte: Casa Pia de Lisboa.
Legenda:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maus Tratos Físicos
Negligência
Abandono
Alcoolismo
Toxicodependência
Cumprimento de Pena
Outros
Doença do Progenitor
Emergência/I.D.S.
Dific. de resposta outras Instituições

11
12
13
14
15
16
17
18
19

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Incapacidade Educativa
Reconversão de regime
Prosseguimento de Estudos
Surdo/Surdo-Cego
PALOP
Mot. Div. não Especif.
Orfandade
Semi-internato
Acordo CPL/SCML

Nota: No item 11 – «Incapacidade Educativa» – estão incluídas situações em que esta é a
causa que desencadeia o pedido, embora possa haver outras causas associadas.
No item 7 – «Outros» – estão incluídas situações de dificuldades económicas, problemas de comportamento e dificuldades escolares dos menores, entre outros
motivos diversos não especificados.

As admissões em regime de internato dependem da situação familiar: inexistência de família, abandono de facto ou funcional, rejeição assumida,
conflito da criança com o meio familiar ou social 112 e necessidades de
actuação educativa especializada (caso das crianças deficientes auditivas).
112. Lei Orgânica da Casa Pia de Lisboa, no seu artigo 2.º, n.º 1 (D.L. 335/1985,
de 20/8/1985).
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O que fez da Casa Pia uma instituição precursora da modernidade pedagógica é a consciência, desde muito cedo plasmada, de que a sua missão
estaria, não apenas em instruir os alunos, mas sobretudo educá-los
e equipá-los social e moralmente.113
Devido à extinção, na década de 70, das escolas industriais e comerciais,
alegando discriminação social, as camadas mais desfavorecidas da população confrontaram-se com o problema de colocação dos seus educandos. Se atender a que não tendo, essas famílias, poder económico para
manter os filhos num ensino teórico cujo fim é a universidade e necessitando do rendimento do seu trabalho para poder sobreviver, a opção pelo
ensino técnico, prático e curto e que permitia a ascensão social desses
jovens era a solução. A Casa Pia soube superar esta lacuna criando
cursos técnicos profissionais em diversas áreas, de vários níveis e com a
possibilidade de colocação profissional. O programa curricular rege-se
segundo a regulamentação do Ministério da Educação, sendo ministrada
uma formação profissional feita em oficinas próprias tendo em conta
as idades e capacidades dos alunos.
O quadro seguinte mostra as 10 áreas de formação profissional na Casa
Pia de Lisboa.

113. Ramos do Ó, 2005: 25.
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Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2003.

Nível 2 – Carpintaria II
Pintura de Construção Civil II
Marcenaria II

Nível 1 – Carpintaria
Marcenaria
Pintura de Construção Civil

Nível 2 – Operador Agrícola
Operador de Pecuária

de Forma
çã
as
re

Nível 3 – Design de Equipamento
Técn. de Artes e Indústrias Gráficas
Técn. de Revitalização do Património

Nível 2 – Básico de Artes Visuais
Artes e Indústrias Gráficas/
/Encadernação e Restauro

Nível 1 – Cerâmica, Olaria, Modelação
e Pintura

Nível 2 – Corte e Confecções
Estofador

Nível 1 – Corte e Confecções
Estofador

Nível 3 – Técnico de Hotelaria
Rest./Org. e Controlo

Nível 2 – Panificação e Pastelaria
Cozinha e Pastelaria
Restauração Colectiva

Nível 1 – Panificação e Pastelaria
Cozinha e Pastelaria

Nível 3 – Técnico de Electrónica
Técnico de Electrónica Industrial

Têxtil e Vestuário

Artes e Design

Nível 3 – Técnico de Desporto
Especialização
em Reabilitação Física

Animação Social

Nível 1 = 6.o ano
Nível 2 = 9.o ano
Nível 3 = 12.o ano
Nível 2 – Electrotécnico
Electricista de Instalações

CERTIFICAÇÃO
Nível 1 = Iniciação
Nível 2 = Qualificação
Nível 3 = Qualificação

EQUIVALÊNCIAS

Ensino Técnico-Profissional
10 Áreas de Formação

Panificação,
Hotelaria
e Restauração

Electrotecnia

ENSINO
TÉCNICO-PROFISSIONAL

Madeiras
e Construção Civil

Agricultura,
Pecuária e Gestão
Florestal

Administrativa
e Comercial

Metalomecânica

Microtecnologias

Nível 3 – Técnico de Relojoaria
Técnico de Instrumentação
Técnico de Óptica Ocular

o

Nível 1 – Agricultura Prática

Nível 3 – Técnico de Contabilidade
Informática de Gestão

Nível 2 – Administração e Comércio

Nível 3 – Técnico Electromecânica
Automóvel
Técnico Produção Industrial
Especialização Industrial

Nível 2 – Mecânica de Automóvel
Serralharia Mecânica
Pintura de Automóveis II
Serralharia Civil II
Canalizações/Latoaria II
Chaparia/Recuperador
de Carrocerias

Nível 2 – Relojoeiro
Instrumentista de Precisão
Auxiliar de Óptica Ocular

Á

Nível 1 – Canalizações/Latoaria
Chaparia
Serralharia Civil
Pintura de Automóveis

Quadro 7 – Ensino Técnico-Profissional, 10 áreas de Formação
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Os educandos que revelem possibilidades de prosseguirem os estudos
além dos existentes na instituição, podem fazê-lo no exterior sendo
apoiados pela CPL.
Existem diplomas específicos da Casa Pia de Lisboa 114 (que tem estatuto de
Instituição Pública, possuindo autonomia administrativa, financeira, técnica
e pedagógica), que definem critérios gerais para a admissão ao internato.
(Quadro 8 – Equipa de admissões 2002, admitidos em internato, motivos
do pedido): casos de abandono ou orfandade completa, em que está subjacente o perigo moral, como rejeição por toda a família, internamento do
responsável por um período prolongado ou incapacidade mental e/ou
afectiva da família 115.
Neste quadro é exemplificativo o motivo de internamento dos jovens na C.P.L.
Quadro 8 – Equipa de admissões 2002, admitidos em internato (N = 66),
motivo do pedido
20

20

18
16
14

12

12

10

10

8

8

6

5

6
4

2

2

1

2
0
1

2

3

4

5

Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2002.
Legenda:
1. Incapacidade Educativa
2. Surdo/Surdocego
3. Negligência
4. Doença física ou mental
5. Prosseguimento de Estudos

6

6.
7.
8.
9.

7

8

9

Maus Tratos
Abandono
Dif. Resp. outras Instit.
Comportamento cr./jovem

Nota: item 1 – “Incapacidade Educativa” estão incluídas as situações em que esta é a
causa que desencadeia o pedido, embora haja outras problemáticas associadas.
114. Despacho da S.E.S.S. de 13/8/1974.
115. Despacho da S.E.S.S. n.º 57/80, de 18/11/1980, o n.º II refere dupla orfandade ou
abandono total, rejeição ou afastamento dos responsáveis, incapacidade mental, conflito
com o meio familiar ou social de que decorra risco de marginalização e apoio domiciliário
em caso de prosseguimento de ensino, formação profissional ou obtenção do primeiro
emprego.
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Devido ao elevado número de alunos cabo-verdianos, em regime de internato, foi elaborada a Circular da D.G.S.S. de 1/6/1981. O número dois
refere que aos cidadãos cabo-verdianos, residentes em território português, devem ser reconhecidos direitos iguais aos dos cidadãos portugueses em matéria de segurança social.
Quadro 9 – Ponderação dos Critérios de Admissão em Internato

Definidos pela legislação

OBJECTIVA

Projecto de vida estabelecido pela Instituição
Vagas existentes
PONDERAÇÃO
DE CRITÉRIOS

Situação social do candidato

SUBJECTIVA

Situação pessoal do candidato
(hipótese de adequação do projecto de vida
pessoal ao projecto de vida institucional)

Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2003.

«A educação deve actuar sobre o comportamento individual e contribuir
decisivamente para a sua formação integral, tornando o jovem apto a viver
a sua liberdade e autonomia, capacitando-o para a dimensão plena da
solidariedade e do respeito pela dignidade do outro». Estes excertos do
Despacho Normativo n.º 63/91 demonstram a importância dada pelo
estado ao Ministério da Educação como órgão a quem compete coordenar, incentivar e promover, no âmbito do sistema educativo, os programas
e as acções que visem a educação para os valores da convivência, da tolerância, do diálogo e da solidariedade entre diferentes povos, etnias e culturas. Pode-se perguntar o que foi feito neste sentido?
Foram criados vários projectos no Ministério da Educação, na Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário, com incidência na temática cultural, nomeadamente dirigidos a jovens de várias etnias, entre elas a
cabo-verdiana em que se regista elevado insucesso escolar, criando
expectativas relativamente aos resultados. Estas acções começam a dar
frutos, pois embora incipiente verifica-se uma pequena melhoria nos
resultados escolares destes alunos.
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4.1.2. O Colégio Pina Manique
Paredes meias com o Mosteiro dos Jerónimos fica instalado este Colégio
Pina Manique. Considerado, por ser o maior Colégio, o mais importante
sendo mesmo identificado com a própria instituição Casa Pia. A história
do Colégio confunde-se com a da Casa Pia. A instalação data de um
Decreto de 28 de Dezembro de 1833 da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça. O Colégio, estende-se aos terrenos anexos
ao Mosteiro dos Jerónimos em 1933, assim como a própria administração
da Casa Pia (Provedoria), sendo em 1942, baptizado com o nome de Pina
Manique.
Os alunos eram mais de 1000, demasiados para o exíguo espaço dos
Jerónimos. A solução possível foi a restrição de admissões, encaminhando para outro destino aqueles que por serem adultos ou por sofrerem de doença ou deficiência seriam melhor tratados noutra instituição.
Há pelo menos duas razões para este facto, a primeira porque desde 28
de Dezembro de 1833 que, por Decreto Real, foi mandada transferir a
Casa Pia do Desterro para o Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, a
segunda porque a verdadeira dimensão da Casa Pia data apenas de 1942
já que até essa data apenas existia o Colégio de Pina Manique. Posteriormente procedeu-se à recuperação, beneficiação e ampliação das instalações, tendo resultado no edifício que hoje existe.
Era usual os antigos alunos ao falarem do Colégio Pina Manique como
«é olhar para Belém». Ainda hoje subsiste, entre os alunos, a ideia de privilégio relativamente a este colégio. Esta imagem vem de épocas passadas em que os alunos entravam directamente para o Colégio Nuno Álvares onde faziam a escolaridade primária e, depois, mudavam de colégio
consoante as suas capacidades, os mais dotados iam para o Colégio Pina
Manique.
Tradicionalmente este colégio recebia apenas rapazes. Porém, após o
25 de Abril de 1974, começou a admitir também população feminina.
Neste esquema estão exemplificados as estruturas e modalidades de
acolhimento do Colégio Pina Manique.
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Quadro 10 – Estruturas e modalidades de acolhimento do Colégio Pina Manique

COLÉGIO
PINA MANIQUE

NÍVEL RESIDENCIAL

NÍVEL ESCOLAR

LARES

ENSINO
REGULAR

FORMAÇÃO
T. PROF.

ALFREDO SOARES

2.o CICLO E. B.

NÍVEL 1

AUGUSTO POIARES

3.o CICLO E. B.

NÍVEL 2

GIL TEIXEIRA LOPES

ENSINO SEC.

NÍVEL 3

MALDONADO GONELHA
MARTINS CORREIA

Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2003.

A instituição possui internato com cinco lares e, a nível escolar, o ensino
regular e a formação técnica e profissional. Esta vertente de preparação
para a entrada na vida activa é uma tradição na instituição, especialmente
para os educandos residentes, para que após deixarem o internato, possam ingressar directamente no mercado de trabalho.
O Colégio Pina Manique dispõe ainda de um conjunto de actividades extra-curriculares na área desportiva, musical e de dança. Possui hoje, 95 turmas, 1466 alunos, 245 docentes, 17 monitores, 26 educadores de semiinternato e internato, 6 técnicos do serviço social, 6 psicólogos, 1 médico,
1 enfermeira e 36 auxiliares de acção educativa.
Na vertente escola possui o sistema formal de ensino e o ensino técnico e
profissional. Aqui desenvolvem-se três níveis de formação, os níveis I, II e
III, que atribuem a equivalência, respectivamente aos 6.o, 9.º e 12.º anos de
escolaridade. Além do certificado de equivalência escolar esta formação
confere um certificado de qualificação profissional 116 para os níveis I, II e III.

116. Despacho Normativo n.º 13/95, de 21/3/1995.
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Os alunos deverão ter uma auto-suficiência económica à saída da instituição, por volta dos 18 anos, idade em que atingem a maioridade.
Apenas uma pequena minoria acede ao Ensino Superior, público ou privado (neste caso poderá ter direito a uma bolsa de estudos). Uma vez que
a C.P.L é a encarregada de educação dos seus alunos, os projectos de
vida para os educandos estão consignados superiormente, como se pode
ver no seguinte quadro.
Quadro 11
PROJECTO DE VIDA
PARA
OS EDUCANDOS

Definido por lei

Intenção

Concretização

«… o apoio e o desenvolvimento
integral e completo de menores
de ambos os sexos, desde a idade
pré-escolar, carenciados de meio
familiar normal e ou de meios de
subsistência, dando preferência
aos orfãos e abandonados…»

Auto-suficiência económica à saída
da Instituição (± 18 anos)

• Ensino
• Formação Técnica e Profissional

Certificado
Habilitações Académicas

Qualificação
Profissional

«A prossecução destes objectivos
desenvolver-se-à nos domínios
do ensino, incluindo a formação
profissional, da educação e da
integração social…»

Possibilidade de acesso ao mundo
laboral

Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2003.

4.1.3. Os ‘filhos’ da Casa Pia de Lisboa
Desde o século XVIII que Diogo Inácio de Pina Manique, o grande responsável pela criação da Casa Pia de Lisboa, decidiu levar por diante uma
obra que nascia da necessidade de resolver os gravíssimos problemas
sociais que se verificavam no reino. Assim a abertura solene da Casa Pia
de Lisboa, teve lugar a 4 de Outubro de 1780, no Castelo de S. Jorge, onde
se ministrou «às crianças e adolescentes os primeiras letras, a formação
básica, secundária e profissional, e, aos adultos, a sua recuperação
e integração sócio-profissional» 117.
117. Casa Pia de Lisboa, 2002: 7.
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Com uma passagem pelo Convento do Desterro, este projecto de combate
à ignorância, por Decreto Real de 1833, vai continuar a desenvolver-se no
edifício dos Jerónimos onde a Casa Pia se instala, e de onde foi desalojada
em 1888, para se instalar na Cerca dos arrabaldes. Segundo o livro
A Casa Pia e a Arte, sendo a instituição «uma ‘mãe’ para quem não a
tivesse»118, sempre cultivou este ideal.
Segundo os Registos de Entrados, só em 1841 se verificou a entrada do
primeiro aluno de Cabo Verde em regime de internato .
Os alunos eram admitidos no Colégio Pina Manique em regime de internato (na altura masculino) ou como alunos semi-internos.
Este documento é o processo de admissão do primeiro aluno cabo-verdiano em regime de internato no Asilo D. Maria Pia no Arquivo da C.P.L.
Era feito um processo pelo Serviço Social da vida familiar do aluno para
avaliar os motivos que poderiam levar, ou não, a um futuro internamento
na Instituição. Era necessário apresentar um atestado de pobreza a atestar a sua condição social, o Serviço Médico fazia um relatório pormenorizado das doenças e as da ascendência mais próxima (não podia ter doenças infecto-contagiosas ou dermatológicas). Finalmente, a avaliação final
era feita pelo Director que determinava se resultaria em internato ou simplesmente a permanência como aluno externo.
Como se pode verificar pelos registos dos alunos (não publicados), do
sexo masculino no Colégio de Pina Manique, o motivo da permanência em
internato (ver pág. 97) destes estudantes é essencialmente dificuldades
económicas que apresentavam as famílias, como está patente no documento seguinte.
A questão da marginalidade não aparecia como causa directa para o
internamento. Actualmente as causas de internamento são, principalmente, a incapacidade educativa, seguida da negligência que tem um
peso considerável nos motivos de admissão.
Actualmente, os alunos carenciados têm prioridade na admissão em
semi-internato, dependente do número de vagas existentes, dando preferência a encarregados de educação que residam ou trabalhem na área de

118. Pina Navarro e Santos Lima, 2000: 16.
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cada estabelecimento de ensino e a alunos que não tenham vigilância
durante o dia.
Pode-se constatar, de acordo com sondagens e num trabalho executado
no final do 1.º período de 2003, no Colégio Pina Manique, que a escolaridade dos encarregados de educação ronda o 1.º ciclo e que cerca de 20%
não domina bem o português, têm condições de habitabilidade precária,
com empregos instáveis e sem apoio social.
Nos educandos residentes da Casa Pia vem referido no Diploma Legal
que rege a instituição: «o apoio e a educação integral… a integração social
do jovem… através do ensino e da formação profissional…» (Decreto-Lei
335/85). A definição deste projecto de vida é assegurado, sempre que possível, pela instituição com o objectivo do aluno alcançar auto-suficiência
económica à saída da Casa Pia, saída essa que se processa por volta dos
18 anos, idade em que atinge a maioridade. Esta etapa da vida do educando tem vindo a ser cada vez mais flexível já que, em regra, o jovem
só deixa a Casa Pia quando conclui um curso de formação técnica e
profissional.
A obtenção da escolaridade obrigatória (nove anos de escolaridade) é a
primeira etapa a ser atingida pelos educandos. No final do 2.º ciclo do
Ensino Básico os alunos poderão frequentar um curso técnico e profissional ou o ensino regular. É feita a selecção com o apoio de uma equipa técnico-educativa existente em cada colégio. A continuação dos estudos
é incentivado mas só uma pequena minoria acede ao ensino superior
público e privado (neste caso os melhores alunos são apoiados com
bolsas de estudo).
A produção do modelo escolar que está a ser ministrado é o chamado
mass schooling ou escola para todos. A realidade é que não se pode comparar as vivências particulares e o processo de produção da identidade
destes jovens com as de outros. O aproveitamento escolar revela-se
muito fraco com uma taxa elevada de insucesso. Neste quadro, Avaliação
dos alunos por colégio e níveis de escolaridade, a percentagem de retenções é de 25,94% na média dos vários colégios, o que supera em muito
a de nível nacional.
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Quadro 12 – Avaliação final dos alunos por colégio e níveis de escolaridade
– transições e retenções, ano lectivo de 2003
N.o de Alunos

Transições

% Transições

Retenções

% Retenções

184

151

82,07

33

17,93

2. Ciclo

121

87

71,90

34

28,10

Nível 2

97

77

79,38

20

20,62

402

315

78,36

87

21,64

190

165

86,84

25

13,16

2. Ciclo

80

73

91,25

7

8,75

3.o Ciclo

46

43

93,48

3

6,52

Nível 2

40

37

92,50

3

7,50

356

281

78,93

75

21,07

2.o Ciclo

270

191

70,74

79

29,26

3.o Ciclo

80

72

90,00

8

10,00

Secundário

42

34

80,95

8

19,05

Nível 2

456

318

69,74

138

30,26

Nível 3

478

367

76,78

111

23,22

1326

982

74,06

344

25,94

Colégios
Santa Clara
1.o Ciclo
o

Total
N. Sr.a da Conceição
1.o Ciclo
o

Total
Pina Manique

Nível 1

Total

Fonte: Relatório de Actividades.

Os cursos existentes no Colégio Pina Manique, de nível II, isto é, com
equivalência ao 9.º ano de escolaridade são: de Restauração, de Mecânica, de Serralharia, de Electrónica, de Relojoaria, de Comércio e de
Encadernação e têm como finalidade, preparar os alunos para uma
entrada directa no mercado de trabalho. Os alunos que tiverem aproveitamento e quiserem prosseguir os estudos, poderão continuar na mesma
área ou outra, obtendo um diploma profissional de nível III, reconhecido
pela Comunidade Europeia além da equivalência ao 12.º ano de escolaridade. Regista-se, no entanto uma percentagem de 17% de desistências
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neste nível de ensino. O Colégio tem contacto com empresas da área dos
vários cursos, ajudando e dando apoio aos alunos, na procura do primeiro
emprego.
A pesquisa feita sobre a instituição em apreciação e o recorte da população estudada oferece uma panorâmica que permite inferir que existem,
na realidade, características específicas que distinguem estes alunos de
alunos de outras instituições. Educar é criar, é ensinar, é instruir, é tratar
mas é, também, aclimatar e disciplinar.
A Casa Pia é entendida como uma instituição representando a família.
Assumem-se como pertencendo não a uma família nuclear mas a uma
família monoparental assente na figura do/a educadora. Os colegas são
os ‘irmãos’ e a vida é vivida num colectivo, onde tudo é feito com todos e
para todos. O desaparecimento da instituição seria sentida como o desaparecimento de si próprios, da sua identidade.
Regista-se uma grande percentagem de alunos migrantes que permanecem internos pela situação de risco e de exclusão social em que se
encontram. A maioria dos alunos da Casa Pia de Lisboa que fazem parte
do internato, são originários de minorias étnicas, sendo que os cabo-verdianos estão em maioria.
Sendo este um motivo preocupante desde longa data, o Colégio Maria Pia
realizou a 14 de Abril de 1993, com a presença de um representante da
Embaixada de Cabo Verde, Dr. Francisco Spencer e com vários professores convidados, um colóquio subordinado ao tema Multiculturas e a
comunidade cabo-verdiana, integrado num projecto com a participação
de alunos, com desenvolvimento ao longo desse ano lectivo. Foram focadas as dificuldades de integração dos alunos com ascendência cabo-verdiana, devido ao facto de viverem, na sua maior parte, em bairros degradados, crescerem sós num ambiente onde não aprendem regras de
comportamento nem praticam o português fluente. Foi ainda referido que
a segregação racial e étnica passa pela marginalização das culturas e línguas de origem das minorias étnicas. Este encontro teve como objectivo
sensibilizar os professores para a especificidade da comunidade caboverdiana emigrada em Portugal, cujos descendentes são alunos dos colégios da Casa Pia de Lisboa que valorizam a cultura dos pais e da comunidade em que estão inseridos em oposição a uma atitude de desprestígio
das raízes linguísticas e culturais que são causadoras de grande instabilidade a nível do indivíduo podendo levar à frustração e ao abandono
escolar.
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Em Portugal, o enquadramento legal está consagrado na Lei de Bases do
Sistema Educativo que é a seguinte:
alínea d), Artigo 3.º
«Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos projectos individuais da existência, bem como
da consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas».
alínea f ), Artigo 7.º
«Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta
numa perspectiva de humanismo unversalista, de solidariedade
e de cooperação internacional».
alínea o)
«Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo
a todos os alunos».119
Embora a legislação contemple a integração e apoio real dos alunos provenientes de minorias étnicas e este tipo de programas tenha o mérito de
alertar os agentes escolares para esta problemática, nesse sentido,
torna-se premente rever os planos de formação inicial criados pelo
Ministério da Educação, criar actividades e modalidades de formação
além de condições favoráveis para que a escola seja o lugar de realizações pessoais e de aprendizagens efectivas, capaz de gerir a pluralidade
social, cultural e linguística. A diversidade cultural e linguística que assim
desafiou as escolas, encontrou um sistema não suficientemente flexível
para se adaptar rapidamente à mudança, com prejuízo dos resultados
escolares destes alunos.
4.1.4. O Colégio Pina Manique e as normas funcionais
O Colégio Pina Manique define o objecto da sua actuação como:
«… o apoio e o desenvolvimento integral e completo de menores
de ambos os sexos, desde a idade pré-escolar, carenciados de
meio familiar normal e ou de meios de subsistência, dando preferência aos órfãos e abandonados…». «… a prossecução destes
objectivos desenvolver-se-à nos domínios do ensino, incluindo
a formação profissional, da educação e da integração social»120.
119. Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro.
120. Número 1 e 3 do Art.º 2.º do Decreto-Lei 335/85, de 20 de Agosto de 1985.
Elsa Casimiro

106

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Possui duas vertentes para dar aos seus educandos o designado «apoio
integral»: o internato – acolhimento em Lares/Residências, pequenas
unidades com cerca de 20 educandos cada, de ambos os sexos e o ensino
em regime de semi-internato 121.
O Colégio de Pina Manique, sendo um dos principais, tem concentrado em
si toda a área de intervenção da Casa Pia: o acolhimento em Lares/Residências, para educandos residentes, a escola com vários ciclos de estudos, o ensino regular e a formação técnica e profissional, com diferentes
níveis de ensino. No âmbito deste tema é elaborado anualmente um
estudo para o Observatório de Qualidade do Colégio Pina Manique com
vários itens com o objectivo de definir os alunos que frequentam esta
instituição e o seu agregado familiar. Estes resultados referem-se ao ano
lectivo de 2003/2004.
Num primeiro ponto realizou-se a caracterização sócio-profissional dos
encarregados de educação, com o objectivo de identificar a sua distribuição por categorias profissionais. As fontes de informação foram os dados
obtidos a partir dos boletins estatísticos de Matrícula do Aluno.
Os factores sócio-económicos familiares constituem o conjunto de variáveis que afecta os resultados escolares, como se pode comprovar os
resultados obtidos demonstram o baixo nível de escolaridade assim como
a precariedade profissional. A categoria sócio-profissional tal como
o estatuto profissional dos encarregados de educação, constituem factor
determinante da qualidade do ‘currículo doméstico’, pelo significado que
pode ter na acessibilidade aos bens culturais e na atitude face aos valores
que representam.
O conhecimento das variáveis ‘escolaridade dos encarregados de educação’ e ‘nível socio-económico dos encarregados de educação’ é ainda
importante, na medida em que determinados comportamentos dos
professores e dos responsáveis do Colégio se observam ou não, de acordo
com os contextos socio-económicos e culturais em que as instituições se
localizam.
Em meios economicamente mais desfavorecidos, como é o caso desta
população escolar, são investidas energias no estabelecimento de um
bom clima de Colégio, preocupando-se com aspectos técnicos da gestão
de currículos e com a disciplina. Por esta razão é exercida uma actividade

121. Coelho, 1996: 57-59.
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mais próxima do controlo directo sobre o trabalho dos alunos e professores em geral, do que da liderança pedagógica e colegial.
Neste quadro, Tipologia da família, caracterização sócio-profissional dos
pais e encarregados de educação, existe uma percentagem elevada de
famílias monoparentais.
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129

129

79

15

25

39

50

15

19

16

—
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Pai e Mãe

Fonte: Casa Pia de Lisboa, 2004.
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284

Subtotal
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17

2.o ano
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Nível de Ensino
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15
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82
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2

12
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13
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—

—
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1

1
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3
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9
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6

9

—

—
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9
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—

2

7

5
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8
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6
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8
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3
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Outros

3

1

6

1

1
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Acolhimento

25

12

10

—

—

Avós
Observações

Quadro 13 – Tipologia da Família (Ensino Técnico Profissional – Ensino Especial – Formação Profissional Especial – Ano Escolar 2003-2004)
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Como se pode verificar, a encarregada de educação é na maior parte das
vezes quem tem a responsabilidade da educação e do sustento da casa.
Uma vez que, como foi referido, o tipo de trabalho desempenhado não
é suficiente para o sustento da família, (as famílias são compostas por
muitos filhos), terá que trabalhar noutro local, durante o horário nocturno
o que deixa pouco tempo para acompanhar a/o filho/a nos seus estudos,
delegando na jovem (se for do sexo feminino), quando chega a casa, a responsabilidade de cuidar dos irmãos, da execução da refeição e das tarefas
domésticas. Logo, o acompanhamento necessário não se verifica ficando
o jovem, só em casa, com total liberdade para sair quando e com quem
quiser.
Deve-se também salientar que a escolaridade dos encarregados de educação ronda o 1.º Ciclo (4.ª classe) e que cerca de 20% não domina bem o
português. Perante esta situação e em relação às aprendizagens e no que
se refere às produções linguísticas, os alunos apresentam muitas dificuldades, a língua falada em casa e entre amigos é o crioulo, logo a língua
portuguesa funciona como segunda língua, sendo as línguas estrangeiras
a terceira e quartas línguas. Além disso, o meio ambiente envolvente não
se revela favorável ao estudo.
Num segundo ponto referente às ofertas educativas, o objectivo foi de
identificar as actividades curriculares e de complemento curricular
desenvolvido no colégio e reveladoras da variedade das suas ofertas educativas. As fontes de informação foram obtidas através do Boletim Estatístico dos estabelecimentos de ensino (modelo GEP) e outros foram
recolhidos no Colégio a partir dos seus registos.
A dimensão das escolas, medida pelo número de alunos matriculados,
tem sido considerada como um dos factores que mais afecta o seu funcionamento, em especial quando ultrapassam certos limites. A importância da dimensão é associada à sobrelotação das escolas e aos problemas
de gestão que levanta, nomeadamente os decorrentes da falta de espaço
e de recursos. Porém, quer numa perspectiva sociológica quer numa
perspectiva pedagógica, estudos sobre a relação entre a dimensão das
escolas e os resultados académicos dos alunos, chamam a atenção para a
possível relação desta variável com o sucesso escolar quando cruzada com
o estatuto socio-económico dos alunos: em meios económica e socialmente desfavorecidos, as escolas com ‘grandes dimensões’ mostram
piores resultados escolares, pior clima e taxas de abandono elevadas.
Este é o caso deste Colégio, que segundo a reestruturação anunciada, irá
diminuir a sua dimensão. Pensa-se que esta instituição além de uma
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notória falta de pessoal de suporte educativo para o tipo de população que
o frequenta, peca pela falta de espaços onde os alunos possam trabalhar
e receber aulas de apoio em determinadas disciplinas onde se regista
maior insucesso.
Vários autores chamam a atenção para a importância da oferta educativa
– curriculares ou de complemento curricular, como expressão de uma
política de equidade, compensadora das desigualdades de que os alunos
são portadores e potenciadora das qualidades individuais, e como propiciação de uma vida escolar rica da vivências e experimentações. Realisticamente, a grande maioria dos alunos são provenientes de meios sociais
muito desfavorecidos, com um grande handicap a nível cultural e sem um
real apoio familiar. Na Casa Pia de Lisboa optou-se por uma diversidade
de ofertas, que pela sua especificidade organiza, nomeadamente o acolhimento residencial, as férias, a reabilitação de deficientes, a formação
profissional especial, a orientação escolar e profissional, entre outras.
Além das várias possibilidades existentes, regista-se um tempo real dedicado à aprendizagem curricular, elevado, por volta dos 90%. Este acompanhamento conduz a uma escolha mais consciente dos cursos existentes, tendo em conta os objectivos profissionais e a necessidade ou
vontade de entrada no mercado de trabalho.
Com o curso técnico-profissional o aluno obterá uma carteira profissional
de nível II ou III, reconhecida pela Comunidade Europeia e com equivalência à escolaridade obrigatória no primeiro caso e ao 12,º ano no segundo.
Infelizmente, na prática, nem sempre as opções escolhidas são possíveis
de concretizar pois estão dependentes do número de inscrições no curso,
das médias finais e do comportamento demonstrado nos anos anteriores,
o que leva alguns estudantes a frequentarem um curso para o qual não
têm grande aptidão, levando-os quando o terminarem, a enveredar por
uma outra opção profissional diferenciada da sua formação.
Num terceiro ponto foi analisado a percentagem de alunos transitados
em cada ano e identificados os anos escolares críticos de insucesso.
Como fonte de informação, temos os dados disponibilizados pelo
Gabinete de Estudos e Projectos da Provedoria da Casa Pia de Lisboa.
Este indicador é fundamental para o conhecimento da eficácia do colégio
e para o seu planeamento estratégico e operacional.
A informação sobre o sucesso por ano, em cada colégio, permite ainda
discriminar diferenças entre estabelecimentos, sobretudo se estes dados
forem correlacionados com outros factores, nomeadamente de contexto
e de funcionamento.
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Num quarto ponto foram identificadas as situações de abandono real.
Os resultados apresentados demonstram uma percentagem alta atendendo aos benefícios que estes estudantes carenciados podem usufruir
nesta instituição. Conhecer os factores que lhes podem estar na origem
ou associados, nomeadamente os de ordem individual (do aluno ou das
famílias), institucional (escolar e social) e caracterizar potenciais ‘abandonadores’.
Como fontes de informação, os dados foram obtidos a partir dos Boletins Estatísticos de Matrícula do Aluno, do Controlo do Aproveitamento
Escolar e ainda por inquirição aos alunos. A questão do abandono não é
um fenómeno específico da sociedade portuguesa, embora no nosso
país apareça com índices muito elevados e com características
próprias.
Tendo sido estudado no contexto de vários países, nomeadamente na
Holanda 122, aparece associado ao alargamento da escolaridade obrigatória e às roturas que aquele muitas vezes acarreta, às transformações
sociais aceleradas e a vários sintomas de uma cultura ‘anti-escola’
provocados pela imagem social pouco positiva das instituições escolares
e dos seus agentes. Três ordens de factores podem estar na origem
do abandono escolar precoce: um conjunto de expectativas demasiado
elevadas em relação à educação, algumas dificuldades de inserção
no contexto escolar e as perspectivas, difíceis, de inserção no mercado
de trabalho de modo rápido e recompensador.
Pode-se traçar um perfil de potenciais ‘abandonadores’ da escola: dificuldades de inserção na escola, desinteresse pelas aprendizagens académicas propostas pelos currículos obrigatórios e dos atrasos cognitivos
acumulados, para além da apetência pela inserção na vida activa, a qual
constitui um importante factor a associar às causas do abandono
precoce. O abandono pode caracterizar-se de formas diversas e distintas,
e associar-se a diferentes factores predominantes, conforme os níveis
de escolaridade dos alunos. Tal facto aponta para a necessidade de
encontrar estratégias organizacionais e de gestão pedagógica diferenciadas, ainda que se saiba que muitos dos factores na origem da desistência
e do abandono estejam fora do controlo das escolas.
Pode-se definir ‘abandono escolar’ como o conjunto de situações de não
continuação dos estudos, dentro da escolaridade obrigatória prevista.

122. Este estudo realizou-se na Nieuw-Rotterdam School, em Roterdão, 2003.
Elsa Casimiro

112

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

O ‘abandono’ não se associa simplesmente ao insucesso escolar, mas
envolve as situações de não prossecução dos estudos, mesmo quando os
alunos obtêm aprovação no ciclo de escolaridade. Tendo em conta as
situações tipificadas, o fenómeno do abandono escolar, real ou potencial,
importa controlar as variáveis do aluno: a sua origem socio-familiar
e vivência escolar, as variáveis de colégio (a localização geográfica e as
condições de ensino) e as variáveis da dinâmica sócio-económicas: a apetência e as oportunidades de inserção na vida activa. Assim pode-se referir dois tipos de indicadores do abandono:
• indicador de abandono potencial, medido pelo valor médio da

soma da taxa de insucesso repetido (percentagem de alunos
com um ou mais anos sem transitarem), com as duas modalidades de taxas de sucesso deficitário (percentagem de alunos
que, tendo transitado, são portadores de uma ou duas disciplinas negativas);
• indicador de abandono real, medido pela taxa de desistência ao
longo do ano e de abandono intra-ciclos, quer os alunos sejam
ou não portadores de aprovação.
Dispondo de estatísticas actualizadas, o abandono escolar no colégio Pina
Manique, no que se refere ao ensino técnico profissional é da ordem dos
14%. As retenções, especialmente nos primeiros anos dos cursos de nível
II, são frequentes devido a causas já anteriormente mencionadas. No
nível III, as desistências da escola devem-se à entrada no mercado de trabalho e à falta de incentivos familiares e sociais para a continuação de
estudos.
Segundo um inquérito da autoria de Fernando Machado 123, realizado na
zona de Lisboa, em 2005, a 1000 alunos, sendo que a maioria são filhos de
migrantes de origem africana, refere que, embora mais escolarizados
que os seus pais, 68% dos inquiridos já reprovou pelo menos uma vez.
Este resultado revela-se superior a um inquérito semelhante, com o
mesmo tipo de amostragem, realizado por José Machado Pais, em 1997,
que concluiu que 57% já teve pelo menos uma retenção. Estes resultados
são atribuídos à falta de integração devido ás condições sociais e económicas destes migrantes.

123. Inquérito apresentado no Congresso de Serviço Social, na Escola Superior de
Educação de Leiria, 28 de Abril 2005.
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Pode-se concluir que as causas dos problemas de insucesso escolar
estão ligados às desvantagens de um baixo poder sócio-económico,
ao desemprego dos encarregados de educação, à residência num bairro
degradado da periferia das grandes cidades e à escamoteação da sua
origem familiar na sobrevalorização das desvantagens sociais.
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CAPÍTULO V – A EDUCAÇÃO NA HOLANDA
E OS ALUNOS CABO-VERDIANOS EM ROTERDÃO
5.1. A Educação na Holanda
Os primeiros Decretos-Lei sobre educação da Holanda datam de 1801 e,
embora não permanecessem em vigor por muito tempo, marcaram a fundação do sistema educativo holandês introduzindo a distinção entre escolas estatais (recebendo os respectivos subsídios) e escolas privadas
(financiadas pelo sector privado e por vezes pelo estado). Esta desigualdade conduziu a uma controvérsia sobre financiamento escolar que deu
origem a uma luta política entre as camadas protestantes e católicas da
população para se alcançar uma igualdade de direitos, incluindo financiamento para as escolas primárias estatais e privadas.
Esta conquista faz parte da Constituição de 1917, tendo posteriormente
sido alargada ao Ensino Secundário e Superior. Hoje existem quase o
dobro de escolas privadas que do estado. O processo educativo tanto
público como privado, é regulamentado por Decretos-Lei que visam
sectores particulares da educação.
O quadro seguinte sistematiza o sistema escolar holandês:
Quadro 14 – Sistema Escolar Holandês
ESQUEMA DO SISTEMA ESCOLAR
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Fonte: Rotterdamse monitor voortijdig Schoolverlaten, 2005.
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Para poderem obter subsídios e autonomia pedagógica, as escolas têm
que ter um número mínimo de alunos e adoptar regras impostas pelo
estado como por exemplo as mesmas disciplinas, os objectivos educacionais e as normas de exames. Assim sendo, organizaram-se escolas
baseadas em princípios ideológicos, outras em princípios pedagógicos e
ainda outras municipais estatais que são da responsabilidade do município onde estão inseridas. Os encarregados de educação e os alunos fazem
a escolha que lhes parece mais adequada.
Os alunos provenientes de minorias étnicas, já desde alguns anos que
registam progressos no que respeita ao aumento da escolaridade. Não
terminam os seus estudos na Educação Básica, continuam para um nível
mais especializado de formação.
A escolaridade obrigatória foi instituída em 1900, inicialmente dos 6 aos
12 anos. Agora, a escolaridade a full-time é obrigatória dos 5 anos
(embora na prática as crianças entrem aos 4 anos) aos 16 anos e em
regime de part-time dos 16 anos aos 18 anos o que (facultativamente)
permite combinar o emprego com o estudo. A educação é gratuita até aos
16 anos, assim como os manuais escolares (têm inclusive uma modalidade de aluguer de livros escolares) e outros materiais (algumas escolas
pedem aos encarregados de educação uma comparticipação voluntária) e
o estado garante um subsídio mensal (Tegemoetkoming in de studiekosten) para os alunos com baixos rendimentos.
A partir dos 16 anos, paga-se propinas embora, se tiver dificuldades económicas, o aluno possa pedir um empréstimo estatal (se tiver entre 18 e
27 anos e frequente o Ensino Superior) que só será pago caso não tenha
um bom aproveitamento escolar.
Deve-se salientar o aumento de alunos de minorias étnicas nas escolas, em
alguns estabelecimentos de ensino, mais de três quartos dos alunos são
provenientes de comunidades imigrantes. As medidas implementadas facilitam a integração do aluno à sua nova vida escolar, por exemplo quando
o aluno cabo-verdiano entra na escola tem um professor assistente que fala
o crioulo e que o acompanha na sua adaptação à vida escolar.
Os apoios e subsídios que as famílias podem usufruir para poderem
acompanhar a escolaridade dos seus educandos, são suficientes não
sendo, na maior parte das vezes, necessário o emprego em regime de
full-time. No entanto, as mulheres cabo-verdianas preferem trabalhar a
ficarem em casa a cuidar dos filhos contrariamente aos encarregados de
educação holandeses que participam activamente na vida escolar das
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crianças, chegando mesmo a dar apoio voluntário na escola 124. Assim,
a maioria das mães cabo-verdianas deixam os filhos com os avós que não
falam o holandês, só crioulo, verificando-se um atraso linguístico que se
reflecte na aprendizagem.
John Deweey refere a importância da educação no início da infância e
durante o seu processo de crescimento:
«Normal child and normal adult alike, in other words, are engaged in growing. The difference between them is not the difference
between the modes of growth appropriate to different conditions.
(…) We must strike while the iron is hot. Especially precious
are the first drawings of power. More than we imagine, the
ways in which the tendencies of early childhood are treated fix
fundamental dispositions and condition to turn taken by powers
that show themselves later.»125
Resumindo o sistema escolar holandês. As crianças começam, na sua
maioria, a escolaridade aos quatro anos na pré-primária (Kinderbyslag)
que tem a duração de dois anos (BAO). Um dos grandes combates das
Organizações Sociais cabo-verdianas é a informação e responsabilização
dos encarregados de educação no sentido de enviar os alunos para a
escola em vez de ficarem em casa com a família e assim poderem mais
facilmente socializar e recuperar o atraso na língua holandesa (está comprovado por estatísticas que este atraso é de dois anos em relação aos
holandeses) que estes alunos evidenciam.
Se necessitam de apoio escolar existem dois tipos de escola primária,
a SBAO (ensino com apoio linguístico) e SO.
Segue-se a Escola Básica (Basis School) com a duração de seis anos.
Desde 1 de Agosto de 1993, foi introduzido um novo programa comum a
todos os alunos (Basisvorming) da formação básica. A transição do ensino
básico para as escolas profissionais ou outras (Brugperiode) é por vezes
complicado para alguns alunos, para que isso não aconteça, todas
as escolas oferecem uma classe de transição que funciona como um
elo de ligação entre a escola básica e a secundária. Após esse período
124. Entrevista realizada pela autora desta dissertação a Adriana Moniz da Delegação
Estatal Vroncoenhuis Rotterdam, que apoia os pais e filhos de migrantes facilitando a
integração na sociedade holandesa, interagindo entre a escola, os Encarregados de Educação e os professores, organização que apoia e faz a ligação entre a escola, os estudantes cabo-verdianos e os Encarregados de Educação, Roterdão, Outubro 2004.
125. Dewey, 1997: 50/116.
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de transição é confirmado se a escolha da escola foi a mais indicada ou se
o aluno pretende alterar a sua opção. A partir dessa altura todos os alunos recebem, durante um certo período, aulas nas mesmas quinze disciplinas estando eles no ensino profissional médio (VMBO) ou no ensino de
preparação científica (VWO).
As disciplinas da formação básica consistem em 15 disciplinas:
Língua Holandesa, Língua Inglesa, Francês ou Alemão, Matemática, Biologia, Física e Química, Informática, História, Geografia,
Economia, Técnica, Higiene, Educação Física e duas disciplinas de
opção: Desenho, Trabalhos Manuais, Trabalhos com Têxteis,
Música, Dança ou Drama. Em algumas escolas os alunos podem
ainda escolher disciplinas extra-curriculares como Informática,
Espanhol, Português, Turco ou Árabe.
Se os alunos necessitam de mais tempo para esta formação (cujo tempo
médio é de dois a três anos) é-lhes facilitado mais dois anos para que a
consigam terminar. Desta forma vai-se ao encontro dos ritmos e das diferenças existentes entre os alunos, que se diferenciam nos níveis das diferentes disciplinas.
Após esta escolaridade os alunos fazem um teste (Brugklas) para os professores deliberarem que tipo de ensino vão frequentar. No ensino secundário podemos distinguir duas vertentes 126:
• Ensino de Preparação Médio (VMBO)
• Ensino Secundário Geral Superior (HAVO) e Ensino Científico

Preparatório (VWO).
Existem cinco vias, (por ordem crescente) o UMBO, VMBO, HAVO, VWO,
Atheneum e Ginasium. Os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem, são aconselhados a ingressarem no UMBO, que tem a duração
de três anos e que dará um diploma de Ensino Básico Técnico. A maioria
dos estudantes cabo-verdianos frequenta, o VMBO (Ensino de Preparação
Profissional Médio com a duração de 4 anos).
Especificando a vertente de ensino VMBO, resultou da fusão em 1999,
de dois tipos de ensino, o (I)VBO e o HAVO. Esta mudança resulta de uma
formação mais ampla tendo-se reflectido tanto a nível de conteúdos como
126. Entrevista realizada pela autora desta dissertação e disponibilização de dados de
Hugo Van der Broek, responsável pelo Centro de Orientação Escolar (CED), Roterdão,
Abril 2005.
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a nível de organização (foram introduzidos termos como ‘ensino
à medida’, ‘ensino prático’ e foi implementado a cooperação entre as
várias escolas). Há uma melhor articulação entre as disciplinas da formação geral e as disciplinas de carácter mais prático. Foram introduzidas
mudanças para poder proporcionar aos alunos mais oportunidades de
sucesso no ensino técnico-profissional. O VMBO tem a duração de quatro
anos, mas tem que ser concluído no espaço de cinco anos.
Nos primeiros anos os alunos têm as disciplinas que fazem parte da formação básica (Basisvorming) e a partir do terceiro ano os alunos podem
escolher um dos seguintes sectores:
Sector Técnico

Electrónica, Metalúrgica e Transporte, Sector de Higiene e Bem-Estar.

Sector Económico

Administração, Moda e Consumo, Sector
Agrícola e Ambiente.

Sector Náutico
e Programas
Intersectoriais.

Comércio, Construção Civil e Restauração

O ensino passa a ser organizado em vias ou trajectos de aprendizagem.
No final do segundo ano, os alunos do VMBO podem escolher os seguintes trajectos de aprendizagem:
• trajecto teórico, destinado a alunos que após a conclusão do

VMBO, querem continuar os estudos no HAVO (escolaridade
secundária com a duração de 5 anos);
• trajecto misto, quando não se sabe que curso irão seguir,

é composto por uma combinação de disciplinas teóricas e disciplinas práticas;
• trajecto profissional, destina-se a alunos que mais tarde quei-

ram seguir um curso profissional ou um curso para quadros
médios. Estudantes que queiram seguir um curso profissional
de base.
Para os alunos que necessitem de apoio para conseguirem obter um
diploma há um trajecto de apoio ao ensino, chamado o Ensino de Formação Prática que prepara directamente para uma colocação no mercado
de trabalho. Os alunos do VMBO têm que escolher seis disciplinas para
exame:
• duas obrigatórias, o Holandês e o Inglês;
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• duas disciplinas do sector que foi escolhido;
• duas disciplinas opcionais.

As disciplinas subdividem-se em três partes, uma parte básica, uma
parte fundamental e uma parte de ‘enriquecimento’. Estas partes caracterizam-se por um grau crescente de dificuldade. Os alunos que optaram
pelo Trajecto Teórico têm que seguir, estas três partes. Os alunos que
optaram pelo Trajecto Profissional têm apenas que seguir a parte básica
e a parte fundamental de cada disciplina. A escolha do sector e do trajecto
de aprendizagem é muito importante para a continuação dos estudos. Os
alunos que seguem um Trajecto Profissional (como acontece com muitos
estudantes cabo-verdianos) ou misto, podem transitar para o MBO
(Ensino Profissional Médio), podendo escolher um dos seguintes cursos:
• cursos para quadros médios;
• cursos profissionais;
• cursos para assistentes.

Os alunos que seguem um Trajecto Teórico podem transitar para o Ensino
Secundário Superior (HAVO) ou o Ensino Científico Preparatório (VWO).
Registam-se algumas mudanças na última fase do HAVO e VWO, as disciplinas estão dirigidas especificamente para o curso escolhido embora se
mantenha uma componente opcional. O objectivo é uma maior autonomia
dos alunos e o papel desempenhado pelo professor passou a ser o de um
supervisor e um orientador. Estas mudanças introduzidas nos cursos tornaram possível um ensino mais dirigido ao aluno tendo em conta as diferenças entre os alunos. Além disso é dado muita importância ao processo
de escolha por parte dos alunos, tendo como resultado uma melhor articulação com os variados tipos de ensino (inclusive o Ensino Superior e
Científico) e tendo como objectivo uma carreira escolar com mais sucesso.
O HAVO tem a duração de 5 anos e é mais longo e com um maior grau de
dificuldade que o VBMO. Nos primeiros três anos os alunos seguem um
programa baseado nas disciplinas de formação básica (Basisvorming).
No quarto ano os alunos devem escolher um dos quatro perfis já anteriormente mencionados.
O VWO permite escolher duas opções no Lyceum, o Atheneum e o Gymnasium. Este ensino poderá dar a possibilidade de acesso ao politécnico ou
ao MBO que é o ensino que dará acesso directo à Universidade (WO).
No Ensino Profissional Superior ou Universitário, a comunidade cabo-verdiana, tem uma adesão bastante baixa (cerca dos 5%), mesmo quando se
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compara com outras minorias. Não existe registo de casos de analfabetismo, embora se verifique insucesso escolar e desistências a nível
da escolaridade básica nos alunos cabo-verdianos.
Além do ensino regular, estudantes com necessidade de apoios especiais
(LWOO), podem frequentar escolas de Ensino Especial, com equivalência
ao Ensino Secundário (VSO) ou Cursos Profissionais com uma componente mais prática (PRO).
Os dois tipos de gestão de ensino são ambos financiados pelo estado, o
ensino público e o ensino particular. As escolas públicas destinam-se a
todas as crianças seja qual for a religião ou a origem cultural 127.
As escolas particulares, já com uma longa tradição desde o início do
século, começaram por serem católicas ou protestantes porque muitos
encarregados de educação holandeses queriam que os seus filhos recebessem formação no mesmo ambiente religioso que em casa. Mais tarde
apareceram escolas islâmicas, judaicas e hindus que são dirigidas por
associações ou fundações, sendo o ensino baseado nessa convicção religiosa. Existem ainda escolas particulares baseadas em ideias pedagógicas ou didácticas, fundadas por encarregados de educação ou fundações.
A opção da escola indicada para o aluno, depende sempre do encarregado
de educação e como Roterdão tem uma grande variedade de escolas,
para facilitar a escolha, organizam-se sessões de visita às instalações
dos vários estabelecimentos de ensino, entrevistas aos vários professores
que dão a sua opinião sobre o que lhes parece ser a escola mais aconselhável. A par destas iniciativas, é-lhes disponibilizado o horário do
próximo ano lectivo. Estas sessões são realizadas em Dezembro e
Janeiro, para que os alunos e encarregados de educação, possam avaliar
as suas preferências até às matrículas no final de Fevereiro. Além desta
medida, foi elaborado um guia sobre o ensino em Roterdão (Voortgezet
onderwijs Rotterdam), com informações sobre os diferentes estabelecimentos assim como os endereços, esta publicação é enviada no mês de
Dezembro a todos os encarregados da educação com educandos em
idade escolar.
Como a preparação do ano lectivo necessita de tempo, a transição dos
alunos da Escola Básica para a Escola Profissional ou outra, começa a
127. As escolas são ministradas por uma comissão conforme o Art.o 82 da Lei da Câmara
Municipal de 2000, sendo que as reuniões para estabelecer alterações ou modificar
algum procedimento são públicas.
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fazer-se em Dezembro e Janeiro. Muitas escolas organizam reuniões
especiais para os encarregados de educação (que são cada vez mais chamados a darem a sua opinião sobre o processo educativo) sobre a escolha, mesmo para outros estabelecimentos de ensino.
O professor ou o Director da escola convoca os encarregados de educação para dialogarem sobre o curso, baseados no que o aluno produziu nos
anos anteriores, o seu comportamento e os resultados num teste obrigatório (Cito-toets), que atesta as aptidões e as dificuldades dos alunos em
disciplinas como a leitura, a matemática, a compreensão escrita e oral
e dão conselhos aos pais sobre a forma de acompanhamento dos alunos.
O professor escreve o seu parecer num formulário que é constituído por
três partes, um fica na Escola Básica, outro deve ser entregue na Escola
Profissional e o último é entregue aos pais.
Uma metodologia recente usada no Ensino Secundário e Profissional é o
trabalho extra em casa. Os encarregados de educação são chamados
pelos professores para que possam acompanhar os seus educandos,
mostrando interesse e proporcionando um ambiente favorável ao estudo.
Para que os alunos adquiram o hábito de estudarem e pesquisarem sozinhos, muitas escolas dão aulas de estudo ensinando como fazer os trabalhos de casa e como devem estudar. O Director de Turma (Klassementor) não só dá aulas como também ajuda os alunos em dificuldades
e faz o contacto entre aluno/escola e encarregado de educação.
Como se depreende deste resumo, as condições oferecidas aos estudantes no sector educativo na Holanda, a disponibilidade das instituições e a
forma organizativa de todo o sistema reduz o insucesso escolar. As inovações e reformas introduzidas nas escolas tornaram este ensino direccionado para a diversidade, realidade que faz parte da sociedade holandesa.
Para que todos os alunos tenham as mesmas possibilidades em aceder à
educação, foi criada a Vrouwenhuis 128 que é uma organização estatal
com mediadores cabo-verdianos, que facilita o apoio e é o elo de ligação
entre os pais e os professores. Este apoio além de muito necessário é
muito útil porque os Conselhos Escolares (os encarregados de educação
nunca são obrigados a seguir o conselho do professor), podem contestar
a decisão da escolha do tipo de ensino aconselhado para os seus filhos.
128. Entrevista da autora desta dissertação a Ariana Moniz, Delegação Estatal
Vrouwenhuis Rotterdam que apoia os pais e filhos de migrantes cabo-verdianos, facilitando a integração na sociedade holandesa, interagindo entre a escola, os Encarregados
de Educação e os professores, Roterdão, Outubro 2004.
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Na prática isso não acontece não só devido à falta de conhecimentos que
os encarregados de educação possuem em relação à matéria que é leccionada e às suas raízes culturais. Como foi citado por vários encarregados
de educação «os professores são como os pais, têm sempre razão» 129.
Os argumentos dos professores consultores que acompanharam os alunos desde a sua entrada na escola (está baseada num teste e no historial
completo do aluno, desde o seu comportamento até ao seu desempenho
escolar) determinam se o aproveitamento e comportamento se revelarem
deficientes. Se for o caso encaminham os alunos (regista-se uma percentagem de cerca de 21% de alunos cabo-verdianos, turcos e marroquinos)
para um nível escolar mais baixo. Quando os alunos conseguem resultados satisfatórios, poderão mudar de curso para outro com um nível mais
avançado.
Como se verifica no quadro seguinte a percentagem de abandono escolar
entre os alunos Cabo Verdeanos está em regressão, sendo das mais baixas entre as várias minorias étnicas.
Quadro 15 – Nível de desistências em escolas
de educação especial
Ano Escolar

01/02

02/03

03/04

Autóctones

57

61

57

Antilhanos

25

27

38

Cabo-Verdianos

10

10

6

Marroquinos

22

33

35

4

6

8

Surinameses

18

27

29

Turcos

10

15

25

Países Pobres

16

20

19

3

3

1

165

202

218

3,5%

4,2%

5,2%

Países do Mediterrâneo
Norte

Países Ricos
Total
Percentagem de «Lpl»
até esta fase
Fonte: DSO, 2004.

129. Entrevista realizada pela autora desta dissertação a 10 Encarregados de Educação
de alunos da Nieuw-Rotterdam-School, Roterdão, Outubro 2004.
Elsa Casimiro

123

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Quando o aluno continua a revelar problemas de aprendizagem, pode frequentar (deve-se incluir também as transferências de curso) escolas de
educação especial.
Este nível permite, embora com alguma dificuldade, aceder ao Ensino
Secundário. Caso se opte por um ensino indiferenciado ficará com um
diploma de nível I. 130
Na Holanda adopta-se uma rígida ‘selectividade’ dos alunos para as
diversas modalidades do Ensino Secundário. Para isso baseiam-se nos
resultados obtidos na Escola Primária, aspirações da parte envolvida
e aptidões específicas.
Para a categoria de Ensino Especial são encaminhadas crianças, cujos
comportamentos ou nível de desenvolvimento são considerados insuficientes dos padrões comuns. Este escalão mais baixo de ensino, limita o
trajecto formativo e as perspectivas dos alunos envolvidos. Dados empíricos evidenciam uma sobre-representação dos jovens cabo-verdianos nas
Escolas Especiais, pois, estão representados com uma média de 5.7%.
Pode-se explicar parcialmente este fenómeno pelo facto de muitas
crianças vindas no quadro de reagrupamento familiar apresentarem
problemas deste género. Outro factor explicativo prende-se com a especificidade do agregado familiar da comunidade cabo-verdiana caracterizada por um número significativo de mães solteiras, instabilidade sócioemocional e condicionalismos respeitantes às condições de
habitabilidade.
Assim diferenças de background, assimilação, integração e em alguns
casos dificuldades de aprendizagem (muitas vezes causados por problemas linguísticos), conduzem a que uma parte dos encarregados de educação holandeses escolham uma escola diferente para os seus filhos
tendo como consequência uma separação entre minorias e autóctones.
Segundo Ariana Moniz:
«Estas instituições leccionam um ensino muito básico que terá
como saída profissional, por exemplo, numa loja ou nos jardins,
isto é trabalho indiferenciado mas com um diploma. A este sistema especial junta-se a descriminação a que são sujeitos, sendo
o argumento da hiper-actividade o motivo suficiente para não
poderem aceder a um nível de ensino mais técnico. O professor e
130. Estas escolas são denominadas as Zwaarte Scholen (escolas de ‘pretos’).
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a sua decisão são consideradas lei e os pais não a contestam. Só
agora irá ser formada uma associação de pais a nível do Concelho para, com apoio jurídico, não admita certas situações, que
embora não previstas na lei acontecem como por exemplo a
expulsão dos alunos na escolaridade obrigatória por casos extremamente graves, sem alternativas de outra colocação numa
escola, ficando estes sem actividades e enveredando para a marginalidade.»131.
Em casos extremos a escola pode não aceitar o aluno, como por exemplo
quando os pais querem que o seu filho siga o VWO e o professor aconselhou o VMBO, havendo uma grande discrepância entre estes dois níveis de
ensino. O Conselho Escolar adverte o aluno e os encarregados de educação das dificuldades em ter aproveitamento, da frustração e do desinteresse se não conseguir acompanhar a matéria leccionada na aula. A responsabilidade da escolha é do aluno e do encarregado de educação.
Quando se verifica absentismo, a escola cria todas as condições para que
o jovem regresse. Existe mesmo um programa flexível em que os alunos
podem frequentar dois dias por semana a escola para completarem a sua
formação.
A Inspecção Escolar é um organismo estatal que actua junto dos pais, no
sentido de os sensibilizar para a necessidade de o aluno terminar a sua
formação e do jovem para que seja reencaminhado para a escola. O
Orientador de Turma já dispõe, no seu horário, de horas não lectivas para
que possa deslocar-se a casa do jovem e tentar estabelecer contacto com
ele e com a família. Este acompanhamento familiar não termina quando o
aluno regressa, permanece por mais tempo até o professor se certificar
que os objectivos são alcançados. Esta situação acontece maioritariamente devido a problemas sócio-emocionais, conflitos com os pais, problemas sócio-profissionais do agregado familiar e influências externas.
Os pais são chamados a desempenharem um papel muito activo na orientação do aluno, no contacto com os professores, nas escolhas dos cursos
e em todas as actividades escolares. Esta sensibilização já começa a ter
os seus frutos e a adesão dos pais tem vindo a crescer e a interessarem-se mais por aquilo que se passa na escola. Esta atitude é importante pelo
facto do programa escolar contemplar um pouco da cultura de cada
grupo étnico que frequenta a aula. Educar para a diversidade valoriza
131. Entrevista realizada pela autora desta dissertação a Adriana Moniz da Organização
Vroncoenhuis Rotterdam, Roterdão, Abril 2004.
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a identidade e cultura dos grupos visados, fazendo com que haja uma
maior aceitação da diferença.
A realidade é que as minorias étnicas, segundo o Governo, devem investir
na sua formação e profissão porque, segundo as leis em vigor na
Holanda, todos de igual modo têm a possibilidade de um lugar digno na
sociedade. As leis existem e os apoios também só não são procurados,
mesmo por quem necessite socialmente, «não precisamos de dar a nossa
vida a conhecer», foi referido por algumas encarregadas de educação
cabo-verdianas. Existem barreiras linguísticas e hábitos culturais que
levam a que muitos cabo-verdianos não recorram onde podem ter ajuda.
A informação é transmitida a nível das associações, mas a sua postura de
cidadãos inseridos numa comunidade onde a revindicação dos seus direitos não é bem aceite, leva-os a não utilizar os serviços e infra-estruturas
sociais das mais bem organizadas da Europa.
Certos sectores da sociedade holandesa 132 pensam que o tipo de ensino
baseado na preservação identitária não dá um contributo de qualidade ao
ensino. Realizaram-se quatro estudos científicos para tentar quantificar
os resultados, não se tendo conseguido apurar que o ensino da própria
língua tenha sido um instrumento negativo para a aprendizagem da língua holandesa. O ensino da língua portuguesa na Holanda assenta em
dois principais vectores:
O Ensino da Língua Portuguesa
O sistema de Educação Holandês para Língua Estrangeira define
um quadro de funcionamento que são as próprias autoridades
holandesas a garantir o ensino da língua portuguesa. Este financiamento terminou no ano lectivo 2003/4 numa atitude contra o
princípio da promoção do plurilinguismo (postulado pelas instâncias europeias). Não se verifica contacto formal com a coordenação portuguesa do Ministério da Educação na Holanda ou com
qualquer outra entidade institucional portuguesa nesse país.
O governo português vai iniciar em 2005/6 o ensino de aulas de
português, não curricular.
Estas aulas, ao nível do Ensino Básico, fora do horário escolar normal,
são leccionadas por professores contratados e remunerados pela
Câmara holandesa onde a escola está sedeada (ver relação de escolas na
página web://A:/Portugal-NL.htm2005. No quadro de educação holandesa, este tipo de ensino (de línguas estrangeiras) está enquadrado na
132. Entrevista da autora desta dissertação a António Graça, Roterdão, Abril 2003.
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Lei OALT. Cujo regime de implementação é proporcional à efectiva
procura dessa língua. Isto é, só há aulas de língua portuguesa se os interessados se manifestarem junto das escolas holandesas ou da Câmara
Municipal da área da residência.
Existem também centros de apoio encarregados da produção didáctica e
da assistência pedagógica, são o caso do CED em Roterdão e do ABC em
Amesterdão, ambos com departamentos dedicados à Língua Portuguesa.
Segunda língua:
Ao nível do Ensino Secundário, desenvolveu-se a partir de 1994,
um projecto com base no Acordo Cultural Luso-Holandês para a
introdução de ‘português língua estrangeira’ no ensino secundário (Sénior Secondary Education) e no VWO (Pré-University Education). Este projecto não foi aprovado pelo Ministério de Educação
holandês.
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Não perca tempo!
Contacte o corpo docente
ou a Comissão de Pais
e venha visitar-nos!

Ana Barros, Celia Ortet, Isabel Silvério e Isabel Borges
E-mail: comissaodepais@escolaportuguesa.com

A comissão de Pais é constituída por:

Para que estes planos possam passar a ser realidade, a comissão de pais
conta com as colaborações monetárias (contribuições escolares) dos pais/
/encarregados de educação para a criação de um fundo de maneio.

• a coordenação de apoio aos alunos (ajuda na leitura, computador)
durante o período de aulas.

• a edição regular do boletim da escola;

• a organização ou do passeio de Maio, ou de uma grande festa de
Verão;

• a organização dos convívios de Natal e de Carnaval;

• criação e manutenção da Biblioteca Paraíso dos Livros – BEP; equipamento, etc.);

• apoio ao corpo docente:

O objectivo da comissão de pais é prestar assistência em todas as actividades da Escola. Alguns exemplos são:

Comissão de pais

?
A Escola Portuguesa de Roterdão, http://escolaportuguesa.com, localiza-se na Finlândia Openbaarschool:
Brigatijnstraat 46, 3028 HH Rotterdam
Telefone: 010-415.83.70 (horário de funcionamento da escola)
E-mail: escolaportuguesaroterdao@Hotmail.com

Onde fica a

e porque a Escola contribui para:
• o aumento das perspectivas profissionais;
• o intercâmbio económico e cultural dentro da União Europeia;
• a compreensão entre os povos!

Porque a Escola contribui:
• para a integração escolar e social dos alunos;
• o desenvolvimento de uma identidade própria;
• o alargamento da competência linguística;
• uma melhor reintegração em Portugal;

Sabia que 200 milhões falam Português?

Porquê frequentar a Escola?

Os cursos de língua Portuguesa com níveis pré-escolar, ensino básico e
secundário, destinam-se a alunos luso-descendentes e aos dos Países de
Língua Portuguesa. Os alunos poderão ainda habilitar-se a um diploma
de Língua Portuguesa passado pelo CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira).

Ensinar e promover
a Língua e Cultura Portuguesas

O objectivo da Escola Portuguesa, financiada pelo governo português, é:

O objectivo da Escola Portuguesa de Roterdão

Escola Portuguesa de Roterdão 2004-2005

Quadro 16 – Boletim da Escola Portuguesa de Roterdão, 2004/05

Escola Portuguesa de Roterdão 2004-2005
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Numa iniciativa conjunta de pais e de dois professores de português e
financiada em parte pelo governo português 133 desde 2001, a Escola Portuguesa de Roterdão 134 lecciona língua portuguesa. Com níveis da pré-escola, ensino básico e secundário, mediante uma quantia simbólica,
dependendo das idades dos alunos. Os alunos podem aprender a língua
três horas por semana. Este Centro de Avaliação de Português Língua
Estrangeira (CAPLE) é um sistema de avaliação e certificação que assegura o processo de exames e o reconhecimento de vários níveis de competência comunicativa de Português Língua Estrangeira (PLE). Os níveis
são cinco, correspondendo a cada nível um certificado ou diploma. Podem
candidatar-se todos os maiores de 14 anos, luso-descendentes e de países de língua portuguesa, que queiram comprovar, para fins educativos
ou profissionais a sua competência em Português. A escola além destas
actividades tem um site onde se pode consultar os livros disponíveis e
outras informações úteis, uma biblioteca escolar, publica um Boletim da
Escola Portuguesa de Roterdão, organiza visitas de estudo e promove o
convívio em festas realizadas em datas comemorativas de efemérides em
Portugal. Estas actividades de preservação da língua, sendo de louvar,
ainda não são suficientes para que a língua portuguesa seja muito estudada, mesmo na comunidade cabo-verdiana.
Para suprir este défice o Ministério da Educação holandês, recebeu uma
proposta do governo português através da Rede de Ensino de Língua
e Cultura Portuguesa para a criação de uma comissão mista no sentido
de não prejudicar a comunidade originária de países lusófonos. Assim,
o Ministério da Educação assumirá em 2004/5 a totalidade dos custos.
Esta proposta da Rede de Ensino da língua portuguesa, contempla dezenas de alunos e 32 cursos. Assim, num quadro da intervenção do estado
português podemos identificar: as aulas para o Ensino Pré-Escolar e para
o Ensino Básico estão garantidas com carácter de excepção e apenas
cobrindo as situações em que o sistema holandês não actua.
As aulas para o ensino secundário:
• O ensino da Língua Portuguesa a adultos de nacionalidade por-

tuguesa residentes na Holanda com baixo nível de escolaridade.
• O ensino da Língua portuguesa a adultos estrangeiros (Portu-

guês como língua estrangeira).
133. Duas escolas secundárias em Haia e algumas escolas em Amesterdão eram, até
Agosto de 2004, as únicas escolas na Holanda que pertenciam ao regime OALT isto é a
serem financiadas directamente pelo governo português.
134. Informação prestada por Ana Isabel Barros, membro da Comissão de Pais da Escola
Portuguesa de Roterdão, Roterdão, Abril 2005.
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No ensino superior e universitário existe um leitor designado pelo Instituto Camões de Portugal para leccionar na Universidade de Utrecht, mais
concretamente no Departamento de Português do Instituto de Línguas
Modernas daquela Universidade.
5.1.1. A Escola Cabo Verde e os alunos da Nieuw-Rotterdam School
A Escola Cabo Verde foi criada em 1991, tendo em conta as aspirações da
comunidade cabo-verdiana na Holanda. Consistiu na leccionação das
diferentes matérias em crioulo. Na tentativa de captar mais alunos, promoveu-se uma grande divulgação em campanhas pro-escolarização,
televisão, rádios, cartazes e panfletos, anunciando a necessidade de uma
melhor formação e de um diploma. Esta grande divulgação teve uma
razão de ser, é necessário e urgente estar ao nível de poder fazer face às
exigências do mercado de trabalho no futuro numa Europa aberta.
Quando as crianças holandesas vão para a escola, na grande maioria, já
têm conhecimentos culturais e linguísticos muito superiores aos dos
cabo-verdianos, registando-se, segundo as estatísticas, uma diferença
que se irá repercutir no decorrer da escolarização. O objectivo desta
escola está enquadrado no contexto das ofertas, tendo-se previsto:
• desenvolvimento da capacidade intelectual;
• melhores conhecimentos académicos;
• melhor capacidade para compreender a nova realidade sócio-

-económica e mais facilidade na adaptação, integração e realização;
• melhores perspectivas nos mercados de trabalho;
• maiores possibilidades de ingresso num curso a nível das esco-

las holandesas;
• obtenção do diploma do 1.º ciclo, 5.º ano, 2.º ano do Ensino

Básico (2.º ciclo).
O curriculum do Curso Geral de três anos tem equivalência ao UMBO no
sistema holandês. Assim estes emigrantes têm acesso às escolas que lhe
permitem o nível UMBO, isto faz com que alunos que queiram prosseguir
estudos não percam muito tempo com uma formação profissional de
baixo nível. Por este facto e após o reconhecimento oficial desta escola
pelo governo holandês, os planos eram:
• alargamento do programa ao nível da alfabetização e do ensino

primário;
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• ajustamento do calendário do ano lectivo ao calendário das

escolas de Cabo Verde;
• promover uma grande campanha no seio da comunidade no

sentido de sensibilizar toda a população para que a escola
seja uma frente na qual todas as organizações se devem unir.
A avaliação mostra a importância que o projecto Escola de Cabo Verde
teve na escolarização da comunidade cabo-verdiana. Como resultado
deste movimento foram enviados professores cabo-verdianos que desde
1986/87 leccionaram na Escola Cabo Verde, pagos pelo governo holandês.
«Os resultados têm sido bons e os estudantes estão muito satisfeitos com
os resultados», refere Margarida Lima, Directora da Escola 135 que coopera com a Escola Cabo Verde em Cabo Verde. Esta cooperação é acompanhada pelo Governo cabo-verdiano que periodicamente enviava delegações à Holanda para tomarem contacto com a realidade dos seus
conterrâneos.
Numa destas visitas, a Delegação visitou o Centro de Apoio às Escolas e
inteirou-se da problemática do ensino na própria língua e cultura. Mas
este projecto de sucesso teve adversários a nível do poder Municipal que
defendeu a sua extinção, acabando por o fazer em Agosto de 2004, alegando que «o aluno acaba por atrasar a sua progressão». Embora essa
atitude fosse definitiva por parte do Governo holandês, o Ministério caboverdiano da Educação quis aproximar-se mais desta experiência,
enviando livros e material didáctico actual além de técnicos da área educativa na tentativa de reverter esta posição.
A realidade, neste momento é outra, não só devido à falta de apoio do
Governo cabo-verdiano que tarda no envio dos referidos recursos, à falta
de vontade política do Governo holandês. Numa época de transição política, os subsídios para o ensino de línguas estrangeiras no território
holandês foram quase extintos devido à nova política de total integração
das minorias étnicas. Desta forma os estudantes não dispõem de aulas de
crioulo. Só a partir de 2005 os alunos passarão a ter aulas, não de crioulo
mas de português.
Embora o projecto já tenha terminado, a abordagem da problemática
do ensino do crioulo nas escolas holandesas, com maior predomínio
nos estudantes cabo-verdianos, continua presente como demonstrou

135. Lopes, 1991: 5.
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Manuel Pereira na conferência Comentários em torno do bilinguismo
cabo-verdiano:
«... houve quem não hesitasse pela afirmativa de que o crioulo não
tinha sido até essa data motivo de prejuízo para os seus trabalhos
escolares.» «No continente, nas cidades onde se encontram colónias de cabo-verdianos, ou se calha encontrarem-se, dois que
sejam, em qualquer ponto do país, logo se refugiam no seu dialecto, em animado colóquio, até mesmo pelo telefone […]
Frequentemente, o cabo-verdiano somente no dialecto descobre
o imo da sua alma: a ironia, o desdém, a graça, o tom de chacota,
o picaresco e até a intimidade do verdadeiro amor.»136

136. Manuel Pereira, conferência Comentários em torno do bilinguismo cabo-verdiano,
Colóquio de Cabo Verde, Praia, 1959.
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CAPÍTULO VI – DISCUSSÃO E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. Discussão e Comparação dos Resultados
O insucesso escolar é um problema grave neste grupo-alvo, especialmente em Portugal. De acordo com os dados disponíveis, pode-se verificar que existem insuficiências pedagógicas e didácticas, pois o ensino não
se enquadra no quadro sócio-emocional e cultural dos jovens. Perante o
insucesso cabe à escola, preparar o jovem para a sua integração na
sociedade como elemento passível de direitos e de deveres. A definição
etimológica da palavra educação, é o ponto de partida para uma reflexão
sobre a escola e os sobre os alunos cabo-verdianos 137. A educação que
era de apenas uma elite homogénea anteriormente, tornou-se, devido
à diversidade cultural e social numa verdadeira panóplia, pois tem que
acolher e transmitir saber, sem gerar exclusão ou discriminação.
Com alunos de minorias étnicas, surgem problemas devido à falta de
integração desses jovens, quer por desinteresse social, geral, quer por
falta de estruturas de apoio a nível pedagógico.
Assumindo o princípio de acolhimento, transmissão de conhecimentos e
valorização da diversidade cultural pela escola, o problema que se levanta
é o de como chegar a territórios de diversa pertença cultural dos alunos,
de modo a se reflectirem no currículo. A escola deve privilegiar o estudo e
o convívio entre todas as raças. Deve por isso, aproximar-se das ‘mentes
culturais’ das diversas comunidades e ser um espaço de diálogo e comunicação intercultural. Na verdade, desde há muito que tem surgido em
Portugal uma posição crítica relativamente ao estado da escola e insistido
na urgência de reformas modernas, com a noção de que o aluno não
podia ser tratado como um sujeito cuja formação continuasse a decorrer,
unicamente, nas salas de aula, recebendo e assimilando, ano após ano,
os conteúdos das disciplinas escolares sem se ter em conta toda a diversidade cultural, tendo como objectivo obter um diploma certificando apenas a posse e o valor exacto do saber intelectual.
A segregação racial e étnica nas formas primárias também passa pela
marginalização e pelo desprestígio das culturas e línguas de origem das
minorias étnicas.
137. Segundo John Dewey, «Etymologically, the word education means just a process
of leading or bringing up. When we have the outcome of the process in mind, we speak
of education as shaping, forming, molding activity-that is, a shaping into the standart form
of social activity.» (1997: 87)
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Pode-se considerar que o desprestígio das raízes linguísticas e culturais
é um dos causadores de uma grande instabilidade a nível do indivíduo que
leva à desmotivação e à frustração, ao insucesso e ao abandono escolar
e por consequência à marginalização social no futuro.
6.1.1. Discussão e comparação dos resultados em Lisboa
Comparando os resultados da investigação em Lisboa (Colégio Pina
Manique) e em Roterdão (Nieuw-Rotterdam School), pode-se afirmar:
No Colégio Pina Manique no 3.º ciclo, as taxas elevadas de insucesso, de reprovação, de desistência afectam cerca de 1/3 destes
alunos. Este fenómeno é mais acentuado no Ensino Básico, onde
as insuficiências decorrentes da formação obrigatória são mais
salientes e onde a pressão para a entrada na vida activa é
maior.138
Quadro 17 – Taxas de desempenho escolar
da população cabo-verdiana residente em Portugal
2.o Ciclo
Taxa de Aprovação

76,61%

Taxa de Reprovação

23,16%

Taxa de Desistência

10,70%

Taxa de Repetência

17,02%

Taxa de Abandono

14,67%

Fonte: Ministério da Educação, 2003.

Se bem que a taxa de abandono oficial traduza não só o abandono efectivo
do sistema de ensino, mas também a mobilidade escolar, induzindo que
o fenómeno do abandono se encontre relativamente subvalorizado.
Na análise dos resultados do presente estudo 139, apurou-se que no sistema público de ensino em Portugal, existem 17 535 alunos, no Ensino
Básico que têm língua materna que não a língua portuguesa. Numa leitura
do quadro «Distribuição das quinze línguas maternas mais frequentes na
população escolar por DRE», a proveniência da população escolar que frequenta o ensino básico é maioritariamente de Cabo Verde (28,4%).
138. Ministério da Educação, fonte Entreculturas: Lisboa, 2003.
139. Resultados dos anos 2002/3.
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Quadro 18 – Distribuição das quinze línguas maternas mais frequentes
da população escolar
Distribuição LM por DRE

Fonte: Ministério da Educação, 2004.

Portugal tem vindo a debater-se com o problema da integração linguística daqueles que não falam a língua do país de acolhimento como língua
materna. Foi por isso usado o método de integração por imersão (uso
exclusivo da língua portuguesa) que não teve resultados positivos
Os dados estatísticos relativos ao desempenho escolar de alunos cabo-verdianos é expressivo desta realidade.
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Quadro 19 – Distribuição de alunos de ascendência cabo-verdiana, em semi-internato da C. P. L.
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Num estudo feito no Colégio Pina Manique as maiores taxas de insucesso e
de abandono precoce da escola são de cursos profissionais frequentados
maioritariamente por alunos cabo-verdianos. No caso desta comunidade
(factor comum em Portugal e na Holanda), o primeiro contacto com a escola
é particularmente difícil pois a primeira ida à escola só se realiza normalmente no 1.º ciclo, facto que, segundo os seus professores, constitui uma das
principais causas do insucesso escolar. Adquirem, por isso, um ritmo de
aprendizagem muito lento, necessitando de acompanhamento específico e
individualizado por parte dos professores para superarem as dificuldades.
Embora a escola seja um espaço social e de aprendizagem, em entrevistas
feitas aos encarregados de educação, em Portugal, 65% destes afirmam que
os filhos gostam da escola. A maior dificuldade apresentada é falar mal o
português devido ao uso frequente do crioulo em casa e com os amigos.
O Ministério da Educação (ME) ano lectivo 2005/6, a partir do 2.º período,
irá implementar um plano de recuperação para combater o insucesso
escolar. Este projecto será dirigido essencialmente a alunos provenientes
de minorias étnicas e prevê actividades de ensino específico da língua
portuguesa. Este plano passa ainda por uma estratégia diferente de
ensino na sala de aula ou por aulas de recuperação e actividades de compensação. O ME criou ainda a possibilidade de adaptações programáticas
das disciplinas em que o aluno tenha revelado especiais dificuldades.
Relativamente à língua materna da mesma população escolar, em
primeiro lugar surge o crioulo, que constitui a língua materna de 8076
alunos (ver quadro seguinte), residindo 7386 na região de Lisboa.
Quadro 20 – Domínio da língua portuguesa,
tendo em conta a origem/proficiência nacional ou cultural
Domínio da Língua Portuguesa
Origem
Cabo-Verdiana

Não
entende nada

Não
satisfatório

Não
responde

Satisfatório

Total global

41

1174

139

3629

4983

Correlação entre a língua materna e o domínio da língua portuguesa
Domínio da Língua Portuguesa
Língua
Materna
Crioulo

Não
entende nada

Não
satisfatório

Não
responde

Satisfatório

Total global

115

1926

251

5784

8076

Fonte: Estudo da caracterização da comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, 2003.
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Estes quadros, mostram o elevado número de alunos cabo-verdianos,
1515 que não domina satisfatoriamente a língua portuguesa. Se
têm como língua materna o crioulo o número é ainda mais elevado,
2 041 alunos.140
Os resultados são conclusivos da necessidade de apoio específico, apoio
pedagógico acrescido, com maior carga de exposição à língua ou apoio
específico de português como segunda língua, o que nem todas as escolas facultam. Em Lisboa, o número de alunos sem apoio específico é
superior ao número de alunos com apoio específico. Quanto ao segundo
tipo de apoio, este é praticamente inexistente nas escolas da região de
Lisboa. Existe ainda a possibilidade das escolas recorrerem a mediadores
culturais para os alunos provenientes de minorias étnicas, nomeadamente cabo-verdianos, (esta é uma prática muito utilizada no sistema
educativo holandês com resultados comprovados) que dominem o crioulo
e a língua portuguesa, o que iria facilitar a integração destes jovens na
escola, facilitando assim o trabalho dos professores que não têm tempo
para apoiar individualmente estes alunos. Constata-se que a sua pouca
procura é devido à fraca sensibilização das instituições, como é o caso do
Colégio Pina Manique.
Deve-se considerar que a elevada percentagem de insucesso não podem
ser atribuídas exclusivamente ao não conhecimento da língua portuguesa
mas exige uma abordagem antropológica do insucesso, com observação-participante na escola e na comunidade pedagógica, para a compreensão dos reais problemas suscitados na escola 141.
Numa análise às taxas de aproveitamento escolar a nível nacional,
e segundo os valores de 2002/3, os valores mantêm-se os mesmos de
1995/6. No Ensino Básico, entre o 5.º e o 9.º anos de escolaridade e a nível
nacional, registaram-se reprovações de 13% 142 dos alunos.

140. Caracterização nacional dos alunos com língua portuguesa como língua não
materna, Departamento da Educação Básica, Núcleo de Organização Pedagógica e
Apoios Educativos, Lisboa, 2003:11-13.
141. Henrique Cabrita, conferência no Instituto Superior Ultramarino, Lisboa, 1960: 110.
142. Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) de Agosto
de 2005.
Elsa Casimiro

138

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Quadro 21 – Evolução das taxas de retenção,
desistência e escolarização no ensino básico 143

(Relação percentual entre o número de alunos cabo-verdianos que, no
final do ano lectivo, não obtiveram aproveitamento e o número de alunos
matriculados nesse ano lectivo).
1994/5

1995/6

1996/7

1997/8

1998/9 1999/2000 2000/1

2001/2

2002/3

13,1%

13,8%

15,2%

13,8%

13,2%

13,6%

13%

2.o ciclo
(taxa real de escolarização 2002/3)
87,3%

12,6%

12,7%

3.o ciclo
(taxa real de escolarização 2002/3)
83,2%

Fonte: Estudo da caracterização da comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, 2003.

Estes dados permitem constatar que em oito anos, as taxas de aproveitamento estagnaram, sem registarem melhorias significativas. As estatísticas apresentadas permitem também comprovar que, quando os alunos
passam de um ciclo de estudos para outro, são muitos, aqueles que acabam por ficar retidos. Embora esta situação esteja diagnosticada, as
medidas da Reforma Curricular (de 2001), não vieram alterar as taxas de
retenção a nível nacional.
No caso do Colégio Pina Manique, e no universo abrangido pelas actividades lectivas da instituição, os dados sobre o desempenho dos alunos,
revelam que cerca de três quartos obtiveram sucesso, tendo ficado aprovados. Quanto ao insucesso escolar, como se pode comprovar pelo quadro de desempenho escolar, as taxas de reprovação são de 19,5% e as
taxas de abandono são de 5,8% em cursos frequentados maioritariamente por alunos cabo-verdianos.
A formação profissional é uma componente da qualificação a que recorrem cerca de 85% dos alunos cabo-verdianos no Colégio Pina Manique.
Os cursos mais frequentados são a Restauração Colectiva seguidos da
Mecânica e da Serralharia. O curso Técnico-Profissional de Restauração
Colectiva é frequentado por cerca de 75% de alunos cabo-verdianos
provenientes de famílias muito carenciadas.

143. Jornal Público, Lisboa, 23 de Agosto de 2005:16.
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140
80
69
235
92
79
70
241

o

03.o

Total

01.o

02.o

03.o

Total
637

86

01.o

02.

3
19

Total

11.o

12.o

6
10

10.o

11
33

12

08.o

Total

10

07.o

09.o

58
109

Total

51

05.o

06.o

M

Ano
de Escolaridade

Totais gerais

Nível III

Nível II

Ens. Sec.

3.o C.E.B.

2.o C.E.B.

Nível
de Escolaridade

381

141

40

51

50

96

22

29

45

25

1

8

16

39

5

16

18

80

39

41

F

Aprovação

1018

382

110

130

142

331

91

109

131

44

4

18

22

72

16

28

28

189

97

92

T

181

51

16

7

28

77

18

18

41

10

5

5

3

3

40

19

21

M

70

30

4

5

21

18

2

8

8

10

5

2

3

2

2

10

5

5

F

Reprovação

251

81

20

12

49

95

20

26

49

20

10

2

8

5

5

50

24

26

T

74

45

9

36

18

8

4

6

3

3

1

1

7

2

5

M

21

12

4

8

7

3

3

1

1

1

1

1

F

Desistência

95

57

13

44

25

11

7

7

4

4

1

1

8

2

6

T

892

337

86

95

156

330

95

102

133

32

8

10

14

37

14

12

11

156

79

77

M

Quadro 22 – Número de alunos no Colégio de Pina Manique por Nível e Ano de Escolaridade,
segundo o Desempenho Escolar (Aprovação, Reprovação e Desistência) e o Sexo

472

183

44

60

79

121

27

40

54

35

6

10

20

41

7

16

18

91

44

47

F

Totais
T

1364

520

130

155

235

451

122

142

187

67

14

20

34

78

21

28

29

247

123

124
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As regalias sociais concedidas são: o passe social, o material escolar:
livros, cadernos e canetas. No sector alimentar: o pequeno-almoço,
o almoço e o lanche. No final do curso o Colégio facilita um estágio numa
empresa que poderá empregar o estagiário. A percentagem de empregabilidade dos referidos cursos é de 65%.
6.1.2. Discussão e comparação dos resultados em Roterdão
Num trabalho sobre o processo educativo e nível de escolaridade de
diversos grupos étnicos em Roterdão (estamos fortemente condicionado
pela exiguidade de estudos científicos e dados empíricos específicos
sobre cabo-verdianos), conclui-se que esta comunidade tem apresentado
uma melhoria, nos últimos anos, do nível de escolaridade.
O sector da educação merece maior atenção levando em conta o papel da
segunda geração face às desigualdades ainda existentes. Traçando um
perfil do grupo-alvo, pode-se apurar, segundo entrevistas 144 realizadas a
alunos e professores, que estão bem integrados na escola e convivem
bem com a diversidade de nacionalidades existentes no estabelecimento
de ensino investigado. Escolhem na sua maioria a via profissionalizante
devido ao facto de poderem ingressar na vida de trabalho com uma habilitação, como é requerido pelas autoridades holandesas ou põem a hipótese de continuar os seus estudos «para serem considerados importantes
na comunidade»145.
Embora se registe insucesso escolar e uma situação desfavorável dos
jovens cabo-verdianos quanto à sua formação, só uma percentagem
de 3% não termina a escolaridade básica.
Segundo dados oficiais de 2002, 23% são detentores de um diploma
VBO/MAVO (agora substituído por UMBO, equivalente à escolaridade
básica), 69% obtiveram o MBO/HAVO/VWO enquanto 8% se qualificaram
com HBO/VWO. Este quadro revela a mobilidade entre níveis de ensino
comprovando a mobilidade do sistema de ensino holandês.

144. Entrevistas realizadas pela autora desta dissertação a 40 alunos entre os 14 e os
16 anos da Escola Nieuw-Rotterdam School, na Associação Cabo, Roterdão, Abril
de 2004.
145. Entrevistas realizadas pela autora desta dissertação a 20 alunos entre os 14 e os
16 anos da Escola Nieuw-Rotterdam School, Associação Cabo, Roterdão, Outubro
de 2004.
Elsa Casimiro

141

142

Elsa Casimiro

Outra
Educação

WO

HBO

BOL

(I)VBO

VWO

HAVO

MAVO

VO 1, 2
(e 3)

(V)SO

BAO

De

1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000
1996
2000

203,3
187,1

1,8
1,2

BAO

3,5
4,0

2,2
7,9

13,5
16,0

(V)SO

2,7
8,5

0,1
8,1

VO 1, 2
(e 3)
163,4
122,8
2,6
6,5

0,1
0,2

0,1
0,2

2,3
3,4

0,1
0,2
47,4
46,2

MAVO

0,3
0,4

6,2
6,8

31,8
36,0
8,3
3,4

HAVO

0,2
0,2

4,5
1,1

33,0
36,7

VWO

Para

1,0
0,4

0,9
1,1
57,7
59,7
1,4
0,9

(I)VBO

9,3
14,1

0,3
0,6
0,6
0,7
43,8
40,7
11,3
12,0
0,4
0,8
35,4
33,6

BOL

3,9
2,9
16,3
20,6

17,4
14,6

20,0
28,6
9,0
6,2

HBO

6,8
12,6

4,6
6,9

12,5
12,9

WO

Quadro 23 – Transferências de alunos entre Escolas / Número de estudantes que frequentam o nível HBO

Outra
Educação
3,2
1,1
8,3
10,7
2,9
3,7
2,6
4,2
6,8
7,1
6,3
6,2
25,6
27,4
82,0
82,8
58,5
65,0
37,4
33,1
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Quadro 24 – Número de estudantes full-time HBO por background
– Número de estudantes × 1000

sem educação básica

Fonte: DSO, 2002.

Assim, com base na leitura destes dados, pode-se inferir que cerca de
19% tem a escolaridade básica, 50% tem um Diploma Básico Profissional,
28% são detentores de um Diploma Técnico-Profissional especializado
e 3,4 % tem um curso médio ou superior.
No início dos anos 90, o total de número de alunos na Holanda (excluindo
o ensino de adultos) permanecia inalterável em 3.35 milhões.
Neste quadro pode-se comprovar a diferença de resultados escolares entre
os alunos holandeses e os estudantes provenientes de minorias étnicas.
Quadro 25 – Resultados escolares dos alunos holandeses
e de várias minorias étnicas / Resultados dos testes/exames por etnias
Ano Escolar

01/02

02/03

03/04

Autóctones

124

156

206

Antilhanos

95

109

117

Cabo-Verdianos

19

21

19

113

58

110

Países do Mediterrâneo
Norte

25

27

36

Surinameses

89

84

118

Turcos

101

64

90

Países Pobres

107

114

194

18

20

27

691

653

917

1,5%

1,4%

2,0%

Marroquinos

Países Ricos
Total
Percentagem de «Lpl»
até esta fase
Fonte: DSO.
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55,6
52,1
46,2
48,1
49,2
50,0
48,1
48,8
49,5
54,3

52,3
46,2
47,7
48,4
49,9
49,6
47,9
49,8
53,2

Autóctones

Antilhanos/Arubanos

Cabo-Verdianos

Marroquinos

Países do Mediterrâneo
Norte

Surinameses

Turcos

Países Pobres

Países Ricos

50,6

55,1

47,3

47,7

Países Ricos

48,8

Surinameses

49,8

48,8

50,6

Países do Mediterrâneo
Norte

48,6

Países Pobres

47,3

Marroquinos

47,5

47,4

47,7

46,4

Cabo-Verdianos

Turcos

47,2

Antilhanos/Arubanos

52,7

Grupo 4
Média

Fonte: Datawarehouse Rotterdamse Onderwijsmonitor po-vo/DSO/CED.

2002-2003

2001-2002

52,9

Autóctones

Grupo 3
Média

55,6

49,7

47,6

48,0

50,1

48,0

47,6

47,8

52,6

55,4

50,4

47,1

48,0

50,1

47,3

46,9

46,3

53,0

Grupo 5
Média

54,5

52,2

47,3

48,5

52,2

47,1

46,5

46,7

52,6

54,3

51,7

48,0

48,0

50,2

47,6

45,5

45,6

52,6

Grupo 6
Média

Quadro 26 – Resultados dos Testes na Escola Básica

54,2

51,1

49,0

48,3

50,6

48,2

45,2

44,2

52,4

52,9

50,8

48,6

48,2

49,5

48,8

46,1

43,8

52,5

Grupo 7
Média

53,9

50,6

48,6

47,8

51,1

49,1

47,2

45,2

51,8

53,9

52,0

49,0

48,1

49,4

47,6

48,4

47,2

51,8

Grupo 8
Média
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Desde 1991, que este número está a aumentar no Ensino Primário (PO)
e o Ensino Secundário segue a mesma tendência embora com um atraso
aproximadamente de seis anos. Este facto é determinado, por um lado,
por um aumento da taxa de natalidade e um decréscimo da faixa etária,
e por outro, por um aumento da participação dos estudantes na vida
escolar.
Quadro 27 – Alunos que completaram o nível V(M)BO a nível nacional
2001/2

2002/3

2003/4

96 000

101 100

98 200

Quadro 28 – Alunos que completaram o Ensino Básico mas não continuaram os estudos
2001/2

2002/3

2003/4

88 758 (42,44%)

103 607 (46,20%)

97 781 (43,54%)

Fonte: DSO Bedrijsinformatie, 2005.

Como se pode inferir pelos resultados destes quadros, a percentagem de
alunos que não continuou os seus estudos para além da escolaridade
básica a nível nacional (entre este tipo de escolaridade está incluído o
nível II do Ensino Técnico-Profissional português), apresenta valores
relativamente altos, embora se registe um decréscimo em relação ao ano
de 2002/3.
Os resultados escolares dos alunos holandeses supera o das várias minorias étnicas, mas os estudantes Cabo Verdeanos demonstraram bom
empenho. Os testes Cito vão dar acesso a um nível mais elevado de ensino.
Quadro 29 – Resultados dos exames CITO e a percentagem dos resultados
nos grupos étnicos. / Percentagem dos alunos
que finalizaram os estudos e que retomam uma formação contínua
Rapazes

Raparigas

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Globaal
Aantal

Autóctones

53,8

52,9

52,6

53,2

53,0

53,0

1100

Antilhanos/Arubanos

43,9

43,9

45,2

46,2

45,5

45,5

75

Cabo-Verdianos

47,1

46,7

47,7

47,6

44,3

47,7

70

Marroquinos

45,8

47,3

46,7

44,5

45,8

46,7

220
(continua)
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Rapazes

Raparigas

Globaal
Aantal

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Países do Mediterrâneo
Norte

50,9

48,6

48,6

50,3

51,4

49,5

65

Surinameses

47,9

47,5

47,6

48,7

48,9

48,0

370

Turcos

45,6

46,9

47,6

44,9

46,2

46,7

330

Outros Países Pobres

51,9

50,8

52,4

51,6

51,4

51,5

215

Outros Países Ricos

53,3

57,2

54,5

55,2

56,6

55,3

55

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2515

530

531

531

530

531

531

Total
Gem. ongestand.
score Rotterdam

Fonte: Onderwijsmonitor I-meting/bewerking ISEO/EUR
Quadro 30 – Percentagem de candidatos aos testes finais por nível de ensino em 2001
Vwo

Havo

Mavo

Vbo

Autóctones

57

52

40

37

Antilhanos

1

2

3

5

Cabo-Verdianos

4

3

4

6

Marroquinos

3

6

9

11

Países do Mediterrâneo
Norte

4

3

2

3

Surinameses

9

13

18

16

Turcos

6

7

13

14

13

11

9

6

3

2

2

2

100

100

100

100

Outros Países Pobres
Outros Países Ricos
Total

Fonte: Onderwijsmonitor I-meting en GBA 2001/bewerking ISEO/EUR

Elsa Casimiro

146

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

Quadro 31 – Aperfeiçoamento da formação escolar por etnia em 2000
Sem
Ensino
MBO
educação secundário incompleto

MBO
1/2

MBO
3/4

HBO/
/WO

Número

Autóctones

12,0

4,9

4,1

9,8

32,6

36,6

1250

Surinameses

13,8

6,9

11,5

9,6

35,3

22,9

187

Antilhanos/Arubanos

25,0

4,5

6,8

18,2

31,8

13,6

39

Cabo-Verdianos

21,9

3,1

14,1

6,3

46,9

7,8

53

Turcos

21,2

9,2

9,2

10,3

34,8

15,2

188

Marroquinos

22,5

7,8

10,1

13,2

34,1

12,4

127

Países do Mediterrâneo
Norte

11,9

13,4

11,9

9,0

25,4

28,4

67

Países Pobres

15,6

6,3

3,1

25,0

18,8

31,3

35

Países Ricos

15,6

7,0

10,2

8,6

29,7

28,9

121

Total

2067

Fonte: Onderwijsmonitor ISEO/EUR, 2003

Quanto aos resultados apurados existe uma melhoria dos resultados
escolares dos alunos cabo-verdianos, comparando os resultados dos
anos 2001/2 e 2002/3.
Quanto à Nieuw-Rotterdam School, os alunos cabo-verdianos registam
um acréscimo do nível de escolaridade, continuando os seus estudos
essencialmente na área profissionalizante. A percentagem de desistências, antes de concluída a escolaridade obrigatória é de 2,3%. É preciso
salientar que entre estes alunos, estão incluídos aqueles que optam pela
entrada no mercado de trabalho com a possibilidade de frequência de um
currículo flexível (em part-time), continuando desse modo a sua formação.
Quadro 32 – Resultados do nível HAVO dos alunos cabo-verdianos
na Nieuw-Rotterdam School
Ano lectivo

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Aprovações

85,4%

88,6%

89,3%

Retenções

09,4%

08,8%

08,4%

Desistências

04,2%

03,8%

03,3%

Fonte/trad.: Nieuw-Rotterdam School, 2005.
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A maior frequência de estudantes cabo-verdianos, verificou-se em níveis
mais elevados da educação profissional. Em 2001, o número de finalistas
decresceu mas verificou-se um grande aumento nos cursos geralmente
frequentados por minorias étnicas (entre elas os cabo-verdianos) como o
MAVO e mais recentemente o HAVO. O número de estudantes no nível
MBO diminuiu drasticamente. Os alunos que escolheram o ensino profissional de nível superior aumentou consideravelmente devido aos detentores de certificados HAVO optarem por uma qualificação profissional superior em detrimento do Ensino Universitário. No caso dos cabo-verdianos,
a percentagem de opção pelo Ensino Universitário é de 3,4%.
Na escolaridade obrigatória, o nível de participação é de 100%. Embora as
escolas funcionem em horário completo, algumas disponibilizam o
regime de part-time (caso o aluno queira desistir da escola ou encontre
colocação no mercado de trabalho pode obter um diploma de especialização mais vocacionado para o mercado de trabalho), as inscrições nesta
modalidade registaram um aumento considerável.
A escolha dos cursos é influenciada pela política educacional e por factores sociais. A política educacional holandesa de Going to School Together
que tem como finalidade acabar com o analfabetismo, foi um projecto
a longo-prazo que decorreu entre 1993 e 1998, tendo sido um sucesso,
chegando à totalidade da população estudantil.
A reforma do modelo educacional que se traduz numa maior flexibilidade
e mais opções de vias de ensino, por certo que contribuíram para estes
números. Nos anos anteriores raramente se verificava transferências
de estudantes com um diploma MAVO (VMBO) para um HAVO. Como se
pode comprovar pelo quadro, desde 1999 que se verifica um aumento
na mobilidade de estudantes para um nível mais avançado.
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Quadro 33 – Transferências entre os vários níveis de ensino / Evolução dos alunos
nos vários níveis de ensino.
Transfers within vertical vocational route (× 1000)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 88,8 88,0 88,8 89,3 89,3 86,6 85,7 88,5 87,0
VMBO
to MBO

Sem Qualificação
Com Qualificação

4,5

4,2

3,8

3,7

5,0

5,3

6,6

7,9

9,9

84,3 83,8 85,0 85,6 84,3 81,3 79,1 80,6 77,1

Total 15,1 14,6 15,4 17,7 17,2 17,0 18,1 15,7 17,8
MBO-3/4
to HBO

Sem Qualificação
Com Qualificação

1,0

1,1

0,8

0,7

1,0

0,7

0,8

0,7

0,2

14,1 13,5 14,6 17,0 16,2 16,3 17,3 15,0 17,6

Institutions and Staff
Quadro 34 – Alunos e estudantes – Index 1994 = 100

Quadro 35 – Obtenção de qualificações (× 1000)
Obtenção de Qualificações (× 1000)
96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

172,6

165,7

161,1

159,6

147,7

VMBO

56,6

55,8

52,4

50,4

49,4

MAVO

53,2

47,4

44,5

45,2

42,4

HAVO

35,1

34,8

37,0

38,0

29,6

VWO

27,7

27,7

27,2

26,0

26,3

65,3

68,5

71,4

70,0

72,3

Total
Obtenção
de Qualificações
Educação
Complementar
Técnico-Profissional

Total

(continua)
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Índice das Qualificações Obtidas (× 1000)

Educação
Profissional
Superior
Universidades

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

53,7

52,6

53,2

54,7

55,2

fr HBO

43,7

43,1

43,6

44,8

44,0

pt HBO

10,0

9,5

9,6

9,9

11,2

26,0

22,6

20,7

20,5

20,1

Total

Total

Fonte: Ministério da Educação, Cultura e Ciência, Holanda 2003.

Neste momento um quarto dos estudantes fazem essa opção e entre
eles, alunos provenientes de minorias étnicas que apostaram numa
formação mais qualificada.
Embora se registe insucesso escolar e uma situação desfavorável dos
jovens cabo-verdianos quanto à sua formação, só uma percentagem de
3% não termina a escolaridade básica.
A questão identitária assume especial relevo nestes jovens, sentem-se
cabo-verdianos nas suas relações familiares mas ao mesmo tempo sentem que a Holanda lhes pode oferecer um futuro profissional que dificilmente conseguiriam em Cabo Verde. A dualidade de sentimentos é visível
na questão linguística com o uso do crioulo para expressarem os seus
sentimentos e o uso do holandês para as conversas formais, com colegas
e amigos, tal não acontece no Colégio Pina Manique. Uma vez que a língua é o símbolo da identidade cultural, a rejeição do português ou do
holandês pode ser uma consequência do conflito no meio escolar e da
segregação que sentem na presença de outros grupos, necessitando de
se ‘fecharem’ na sua língua, para se poderem expressar sem que ninguém os compreenda. Uma das diferenças detectadas entre os estudantes em Portugal e na Holanda é que o refúgio noutra língua é muito maior
no Colégio Pina Manique que na Nieuw-Rotterdam School. Esse facto
pode-nos levar a concluir que na escola holandesa, com uma multitude
de diferentes etnias e um apoio mais personalizado aos estudantes,
a integração é mais conseguida.
O mercado de trabalho holandês tem vindo a aumentar, em 2000, 56% das
pessoas com idades entre os 15-64 anos exerciam um trabalho pago. Em
2002, a percentagem aumentou para os 65%. Os trabalhadores com alta
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formação tendem a ser mais activos do que aqueles que possuem poucas
qualificações. Em 2000, pouco mais do que 4 em 10 pessoas com a Escolaridade Básica tinham trabalho, enquanto que 9 em cada 10 pessoas
com Estudos Universitários encontraram colocação. Regista-se uma
pequena subida na oferta de trabalho para os possuidores dos diplomas
MAVO e VBO. Por este facto, o Ministério da Educação holandês, e
segundo o Eurostudents 2005 146, a partir de inquéritos sobre as condições
sócio-económicas dos estudantes de vários países europeus, revelam
que a Holanda lidera com 91% de universitários com uma ocupação
remunerada.
No quadro seguinte pode-se verificar que a empregabilidade dos jovens
é muito mais elevada entre aqueles que têm mais habilitações literárias.
Quadro 36 – Nível de formação dos jovens desempregados

Fonte: Ministério da Educação, Cultura e Ciência, Holanda 2002

146. Jornal Diário de Notícias, Lisboa, 5 de Julho 2005: 20.
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CONCLUSÃO
Todas as sociedades e culturas apresentam diferenças entre os elementos que a compõem. As comunidades de imigrantes, nomeadamente a
comunidade cabo-verdiana, são formadas por um todo que representa
um mundo plural de experiências, de representações e de modos de estar
e de agir.
Analisando os resultados da pesquisa, revela-se um auto-conceito muito
comum entre o grupo-alvo que reflecte as características do contexto em
que está inserido. Com a dupla identificação do jovem ao meio cabo-verdiano e ao meio português/holandês que lhe permite estar bem, ou não,
consigo próprio, gerando desse modo a afirmação positiva ou negativa da
identidade. Constatou-se que estes jovens (mais em Lisboa que em
Roterdão) preferiram definir-se com base na predominância da componente social africana por ser aquela que o jovem pensa conhecer melhor.
Mesmo assim, essa escolha não implica uma rejeição total das influências que recebe no país onde vive.
Não se pode esquecer que o facto de não dominar completamente a língua do país receptor, representa um duplo estatuto de dominado: não só
se sente estrangeiro, reforçado pelo facto de ser etnicamente diferente,
como também raramente possui os instrumentos – recursos económicos
– que possam minimizar a distância. De acordo com Jorge Macaísta
Malheiros 147, 86% do grupo-alvo residente na Holanda tem a nacionalidade holandesa em contrapartida só 40% do grupo-alvo residente em
Portugal tem a nacionalidade portuguesa o que demonstra o grau de integração 148 na sociedade maioritária e a vontade de permanecerem permanentemente no país de acolhimento. Esta opção identitária deve ser
entendida como uma atitude de refúgio na cultura da comunidade de origem, como uma reacção à rejeição manifestada pela sociedade e à falta
de oportunidades (profissionais) ou reflectir uma maior proximidade e
conhecimento da cultura cabo-verdiana. A sua identificação com Cabo
Verde é percepcionada por eles como positiva mas representada negativamente pela sociedade.
147. Malheiros, 2001: 251.
148. A pertença ao grupo é muito relevante nesta comunidade. Na dissertação de mestrado, A Identidade pessoal de jovens luso-africanos de Rosana Albuquerque, é referido
que num questionário feito a jovens cabo-verdianos, «um comentário como “sou negra”
“sou de cor preta” (1996: 124), o tom usado é neutral, não acarretando qualquer tipo de
julgamento positivo ou negativo», não é de facto a experiência vivida pela autora, tendo-o
constatado pessoalmente ou mesmo presenciado a cenas de violência resultantes da
utilização destes termos.
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Na realidade portuguesa, estes jovens descendentes de imigrantes, estão
muito mais próximos da cultura dominante do que os seus pais. Os primeiros imigrantes eram relativamente bem aceites porque se pensava
que a sua permanência era temporária e assim sendo, não levantava
grandes problemas a nível da cidadania. Com a 2.ª geração, o problema
reside na sua integração pois eles pertencem por direito à sociedade
onde vivem e nem sempre lhes é reconhecido esse direito.
De qualquer modo e apesar das dualidades, parece que estão seguros
da opção que tomaram ao valorizarem a sua pertença étnica, sem abdicarem dos seus direitos de cidadania. As raízes africanas funcionam
como verdadeiros elos de ligação, onde a coesão grupal e o forte sentimento de pertença faz com que se sintam mais integrados na ‘sua
sociedade’. O que está em causa é a construção de fortes redes de solidariedade que garantam a sobrevivência da sua cultura, uma vez que
a escola não o faz. Existe um conflito entre o tipo de educação herdado
do passado e as exigências da época actual. Como salienta Dewey,
chega mesmo a existir uma oposição entre a filosofia da ‘nova educação’ e da escola tradicional:
«To imposition from above is opposed expression and cultivation
of individuality; to external discipline is opposed free activity;
to learning from texts and teachers, learning through experience;
to acquisition of isolated skills and techniques by drill, is opposed
acquisition of them as means of attaining ends which make direct
vital appeal; to preparation for a more or less future is opposed
making the most of the opportunities of present life; to static
aims and materials is opposed acquaintance with a changing
world.»149
A heterogeneidade sócio-cultural dos alunos que integram as escolas
ganha dimensão na conjuntura actual do sistema educativo português
e holandês, assumindo características particularmente pertinentes.
Idealmente a educação na escola devia representar não só uma forma de
agir como estimular o desenvolvimento integral do aluno preparando-o
para compreender o modo de vida do grupo de pertença. Só assim o
jovem poderá conhecer a sua organização social e, se for caso disso,
reestruturar o meio em que se encontra. De acordo com Gaston Mialaret:
«A educação consiste em favorecer o desenvolvimento tão completo quanto possível das aptidões de cada pessoa, simultaneamente como indivíduo e como membro de uma sociedade regida
149. Dewey, 1990: 19-20.
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pela solidariedade. A educação é inseparável da evolução social,
constitui uma das forças que a determinam.»150
Embora esta definição se refira a um contexto mais largo que a relação
professor-aluno, tem em consideração o indivíduo. A repulsão dos alunos
pela comunidade pedagógica aqui estudada em Portugal, é uma situação
típica de escolas situadas em bairros degradados e com elevada percentagem de alunos provenientes de minorias étnicas. Na maioria dos casos
estes factores têm como consequência o insucesso e o abandono escolar
além da indiferença dos pais às solicitações da escola, como refere Lígia
Ferreira, no seu estudo A Mediação Cultural Luso-Cabo-Verdiana nas
Construções Cognitivas:
«Pertencendo a meios sociais fortemente desfavorecidos, sentimentos de repulsa passam desde muito cedo para a sua consciência colectiva, os quais, têm a ver, não só com as suas características étnicas e pertenças sociais, como também com o seu
desempenho escolar. A rejeição às aprendizagens e a consequente fuga ao sistema educativo assentam na exclusão cultural,
opressão, condições de vida e ‘má realização’, em termos escolares.» (Ferreira, 2003: 225)
O insucesso escolar do aluno de minorias étnicas está intimamente ligado
ao insucesso social dos adultos dessas minorias, à insatisfação dos seus
anseios e das expectativas sócio-económicas que levaram os seus pais
a tomar a decisão de emigrar. Os problemas sócio-económicos derivados
de uma certa marginalidade, agravada pelos choques culturais, especialmente nos bairros degradados, levam os jovens a uma situação
de impasse na escola, tornando-se desacreditados na possibilidade
de alcançar uma posição social melhor do que a actual.
A função da escola, por ter que substituir a família na educação da
criança, deve ser a preparação dos jovens, como cidadãos conscientes e
responsáveis, independentemente que sejam europeus, africanos ou
asiáticos, membros ou não das minorias. Num país como Portugal com
uma longa tradição centralizadora 151, terá de haver respostas mais adequadas e diversificadas às necessidades dos alunos. No que respeita à
metodologia, não há um método particular de ensino mas sim vários,
assim uma escola que não motiva e não estimula os jovens que vivem em
150. Mialaret, 1980: 8.
151. O esquema curricular das disciplinas, a carga horária, a formação de professores e
o modo de organização e funcionamento das escolas que é o mesmo, independentemente
da localização geográfica e dos seus utilizadores.
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contextos sócio-económicos precários, funciona como obstáculo à participação social, cultural e política destes jovens. Uma escola que não evita
o abandono precoce destes grupos, pactua com a precariedade económica que sentirão futuramente, uma vez que as poucas habilitações e
qualificações não lhes permitirão competir no mercado de trabalho em
igualdade com outros grupos sócio-económicos mais favorecidos.
Se admitirmos que a escola tem um papel determinante na socialização
da criança para que esta possa desempenhar positivamente os seus
papeis de adulto, citando Kathleen Wilcox, «é preciso não esquecer que
a função da escola é socializar a criança como membro da sua própria
sociedade, tal como ela é e se espera que continue num futuro próximo.»152 Todavia, no caso do grupo-alvo, com a sua dupla pertença
identitária não é fácil definir a sua «própria sociedade».
O estado português tem a obrigação de assumir a promoção das qualificações de todos os indivíduos de forma a poderem enfrentar com iguais
oportunidades o progresso técnico e tecnológico e estarem aptos às exigências do mercado de trabalho. As minorias étnicas, principalmente
este grupo-alvo, são candidatos privilegiados destes programas e caso
não sejam implementados em breve, correm o risco de marginalização
e exclusão do mercado de trabalho com a crescente mobilidade entre
países da CE. O caso da comunidade cabo-verdiana em Lisboa e em
Roterdão, mostra que se deve investir na formação, tirar partido da diversidade e evoluir a par das mudanças sócio-culturais. Mas é evidente que
este esforço não é possível ser feito só para estes grupos. O relacionamento intercultural tem de ser feito por toda a sociedade.
Pode-se caracterizar a comunidade cabo-verdiana em Portugal pela
baixa escolaridade, mas com uma taxa de analfabetismo inferior à população portuguesa (o que decorre do facto de se tratar de uma população
mais jovem). No entanto, a maioria da população possui escolaridade
inferior à escolaridade obrigatória, facto que, mais uma vez aliado à relativa juventude desta população, indicia uma importante taxa de abandono
e insucesso escolar, como se pode comprovar pelos quadros anteriormente apresentados.
São o insucesso e o abandono escolares as situações com maior incidência à medida que se avança nos ciclos escolares e um dos problemas que
mais atingem as famílias cabo-verdianas. Cerca de um terço das famílias

152. Wilcox, 1992: 271.
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do grupo-alvo em Portugal, revela ter situações destas no agregado familiar. Comparando os resultados escolares entre o Colégio Pina Manique
e a Nieuw-Rotterdam School, verifica-se um melhor desempenho dos
alunos cabo-verdianos em Roterdão nos seguintes aspectos: nível mais
elevado de qualificação profissional e mais sucesso escolar, baixa percentagem de retenções e desistências no curso estudado.
Em Lisboa verifica-se: qualificação profissional essencialmente de nível
II, várias retenções por curso e uma percentagem 9,5% de abandono
neste nível de ensino.
No grupo-alvo residente em Lisboa, verifica-se uma desmotivação em
relação à escola, principalmente em algumas disciplinas da componente
geral do ensino técnico-profissional, mesmo antes de concluída a escolaridade básica. Não se regista evolução social embora as saídas profissionais sejam mais diferenciadas do que as da geração anterior.
Estando programado uma reestruturação na Casa Pia, poderá ser o
momento de implementação um projecto colectivo e coordenado em que
todas as partes envolvidas (alunos, encarregados de educação, professores e equipas técnicas) se disponibilizem como intervenientes neste processo. Os projectos pessoais de vida e de formação dos alunos têm que
ter uma resposta, o que implica como orientação essencial, a diversidade
da oferta educativa e a preservação cultural dos diferentes grupos étnicos, maioritários na instituição.
Esta múltipla escolha de cursos, com características próprias onde
a diversidade cultural estaria contemplada poderá combater o insucesso
escolar e permitiria um acompanhamento mais eficaz dos alunos, especialmente aqueles que necessitam de apoio especializado. Deveria haver
uma complementação dos percursos académicos através de actividades
extra-curriculares como por exemplo actividades artísticas ou desportivas.153 Como descreve Lígia Ferreira:
153. Realizou-se no Colégio Pina Manique, no ano 2002/3, aulas de dança africana que
eram frequentadas por alunos problemáticos a nível disciplinar. Se os problemas de
comportamento nas várias disciplinas persistiam, como punição, não poderiam ir à aula
durante uma semana. O resultado foi positivo, alguns dos alunos alteraram o seu comportamento, beneficiando o seu aproveitamento. Outra iniciativa que contou com a adesão
de muitos alunos e alguns encarregados de educação foram as semanas dedicadas
a vários países africanos representados no Colégio. Esta iniciativa contou com trabalhos
feitos pelos alunos, apresentações de danças africanas e gastronomia típica. O projecto
terminou, foi um êxito, tendo funcionado como forte factor motivacional e de integração
social.
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«As actividades de expressão corporal, vias não verbais da relação
pedagógica, libertadoras no plano emocional, vão permitir às
crianças uma maior segurança, enquanto não obtiverem o domínio efectivo da 2.ª língua. As explorações neste domínio vêm suscitando iniciativas individuais marcadas de criatividade, que parecem responder ás necessidades destes alunos, sujeitos a grandes
tensões psicológicas, próprias de quem tem que viver entre duas
culturas ou que tem pólos deferentes de referência.»154
Os resultados obtidos são expressivos de uma maior qualificação escolar
do grupo-alvo residente em Roterdão. Regista-se um pequeno aumento a
nível da escolaridade (tendo a maioria o nível III do ensino técnico-profissional), um valor ainda que incipiente de ascensão social nesta geração
e saídas profissionais mais especializadas.
As comunidades imigradas são especialmente atingidas por este
problema. A escola é uma passagem obrigatória para a inserção social
e profissional. Ainda que nos últimos anos se tenham vindo a verificar
alguns progressos na adopção do processo educativo designadamente
em áreas onde existe maior afluência de alunos de grupos culturais
distintos, os indicadores de desempenho escolar continuam a revelar
uma penalização acentuada desta população.

154. Ferreira, 2003: 243.
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RECOMENDAÇÕES
As políticas que se relacionam mais directamente com a segunda geração de migrantes, são políticas educativas que atingem as sociedades no
presente e condicionam o seu futuro.
Em matéria de educação em Portugal tem havido poucas mudanças no
ensino e na escola, seguindo os objectivos da educação multicultural,
assim a acção está ainda muito aquém das necessidades. Recomenda-se
por isso, uma forte aposta na gestão flexível dos currículos de forma a
permitirem a experimentação por parte dos alunos das diferentes áreas
de formação, fazendo com que a escolha do curso seja efectivamente um
acto consciente e vocacional. É fundamental ‘chamar’ as famílias, à
escola de forma a desenvolver um trabalho de aproximação e de envolvimento no processo educativo dos seus educandos.155
Para que se obtenha um bom nível de formação profissional e técnicoprofissional dever-se-ia reavaliar as diferentes áreas devido à alteração
das necessidades do mercado de trabalho actual. Em estudos sociológicos efectuados ao nível da população-alvo da Casa Pia e das perspectivas
de empregabilidade, dever-se-ia suportar as decisões sobre os vários
tipos de oferta educativa e tentar conciliar a melhor resposta para o aluno
rentabilizando os recursos a afectar.
A falta de comunicação existente em escolas e entre escolas frequentadas por alunos provenientes de minorias étnicas, embora não seja exclusiva deste tipo de escolas, poderá ter várias leituras. A troca de informações entre escolas é indispensável e de experiências entre professores
que leccionam turmas com uma grande percentagem destes alunos,
poderão dar respostas sobre como motivar estes jovens. A falta de interesse pela matéria leccionada ou o discurso que é feito em código demasiado elaborado. Sendo que uma das causas do insucesso escolar está
relacionada com a disfunção comunicacional. Para evitar conflitos, estes
alunos recorrem frequentemente ao comportamento de ‘máscara’,
um tipo de atitude do ‘faz-de-conta-que-entendo’ a matéria da aula,
gerando desinteresse e desencanto o que rapidamente leva ao insucesso
escolar. O abandono e o insucesso escolar são problemas frequentemente associados à população escolar cabo-verdiana. Perante os
resultados escolares do ano transacto, o Ministério da Educação para
155. A dificuldade na presença das famílias na escola não se pode atribuir só à falta
de interesse pelos educandos, mas também à falta de tempo para o fazerem, devido
às longas horas de trabalho dos encarregados de educação.
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combater o insucesso e o abandono escolar, autorizou os Conselhos
Pedagógicos das escolas a transitarem os alunos repetentes que estejam
em vias de reprovar através de uma ‘avaliação extraordinária’ no Ensino
Básico 156.
Esta medida é um recurso para combater o insucesso e o abandono escolar antes de terminar a escolaridade obrigatória e estimular os alunos
repetentes (desde que já tenham ficado retidos pelo menos um ano) para
o estudo. No entanto a decisão dos professores de passarem ou não
o aluno, não poderá ser baseada na avaliação extraordinária e terá que ter
em conta o processo individual do aluno, o balanço das actividades
de enriquecimento, os planos de recuperação aplicados e os pareceres
dos encarregados de educação.
Será que assim os alunos provenientes de minorias étnicas se sentirão
incentivados para o estudo? Estas medidas vão-se reflectir efectivamente
na taxa de sucesso escolar mas não resolverá realmente a falta de interesse e motivação nestes jovens. A escola tem que se reconverter, tem
que aceitar a mudança, reconhecer e respeitar a diferença, projectando-se para uma forma multicultural para que o ensino se torne mais eficaz
e conduza a uma igualdade de oportunidades. É também importante que
consiga transmitir os valores historicamente adquiridos da sociedade de
acolhimento de uma forma plausível, admitindo dúvidas e críticas. Devia
encontrar medidas de combate aos preconceitos que podem existir tanto
na comunidade cabo-verdiana em relação à sociedade de acolhimento,
como na população portuguesa em relação aos imigrantes.
Cada estabelecimento de ensino com alunos provenientes de minorias
étnicas deveria adoptar as medidas necessárias, curriculares e extracurriculares, para que esta comunidade não apresentasse índices de
insucesso tão elevados. A Holanda conseguiu responder a este desafio
com uma flexibilidade curricular e um acompanhamento individualizado
para casos mais problemáticos por já ter consciência que a escolarização
tem, para as comunidades étnicas, uma importância fundamental no processo de integração na sociedade de acolhimento. Assim a função educativa da escola adquire uma relevância que ultrapassa as motivações mais
comuns para a frequência do ensino, sobretudo as que ligam à formação
básica para um futuro desempenho profissional. Esta função exige,
na maioria dos casos, práticas educativas particulares e uma especial

156. Despacho Normativo n.º 50/2005 do Ministério da Educação, a implementar no ano
lectivo 2006/7.
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sensibilidade para questões que não são formalmente contempladas no
processo educativo português.
Assim, esquematizando um conjunto de medidas que eventualmente
se poderiam implementar para obter melhores resultados escolares
no grupo-alvo residente em Lisboa:
• revisão dos planos e programas curriculares dos cursos

técnico-profissionais;
• aprofundar experimentalmente modalidades de ensino mo-

dular;
• desenvolver unidades de apoio à integração e inserção profis-

sional, especialmente vocacionadas para o mercado de trabalho, organização de estágios profissionalizantes com o desenvolvimento de modelos de acompanhamento pós-formação;
• dar respostas diferentes a alunos diferentes, aumentando a

individualização dos apoios que lhes deveriam ser facultados
através de equipas multidisciplinares.
As actividades extra-curriculares que possam integrar e motivar estes
alunos são da maior importância como as aulas na língua primeira, que
no caso deste grupo-alvo é o crioulo. As experiências já realizadas na
Holanda (um projecto que já terminou) e nos Estados Unidos (com
o ensino curricular na língua dos alunos, estando actualmente em estudo
a sua continuação até ao nível universitário) comprovaram o sucesso do
projecto. É importante a valorização da diversidade e trazer para a escola
um pouco das diferentes culturas e da preservação do símbolo de identidade cultural das comunidades.
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SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO
Os vários problemas das migrações internacionais, pela complexidade e
carácter multifacetado do fenómeno, estão ligados, quase sempre, a
questões de preservação ou alteração da identidade social e cultural dos
migrantes, bem como ao respeito pelos direitos sociais e individuais que,
nos países de fixação, possam ser assegurados aos estrangeiros.
Devido a grande actualidade, que justificam serem as migrações um
terreno fértil e especializado de investigação (imigração clandestina,
violência em vários países europeus como o que sucedeu em França)
tanto fundamental como aplicada, sabido que «a maioria dos países do
mundo tem envolvimento e interesses directos nas consequências deste
fenómeno»157. Como afirmou Henrique Cabrita, numa conferência realizada no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, em 1960:
«… o fim, a meta, (…) da actual política ultramarina portuguesa
é na verdade a assimilação cultural de todos os autóctones das
diversas províncias de além-mar. Todavia, não se pretende impor,
mas propor. Por sugestão, por instrução e educação, pelo convívio, vai-se formando uma sociedade multiracial.»
Será que a integração dos migrantes passa só por uma assimilação
proposta ou uma assimilação imposta?
Para se analisar e comparar, no caso das minorias étnicas, o tipo de comportamentos da sua cultura natal tanto na escola como na comunidade de
origem, com o tipo de comportamentos que têm na escola e na comunidade em que estão integrados, constata-se que o aluno cabo-verdiano
não se desligou completamente de um passado cultural que não renega,
mas que influencia o seu comportamento.
Será que a história das famílias, dos alunos, a da comunidade na sua
terra natal, comparada com a sua história no país de acolhimento nos
ajudam a compreender melhor as necessidades ou poriam hipóteses
para melhorar os métodos e o tipo de ensino a ministrar?
Que preconceitos sentem estes jovens na sociedade de acolhimento e que
preconceitos têm perante esta sociedade?
Que ganhará um país em ensinar as crianças dos diferentes grupos minoritários na sua língua de origem?
157. Rocha-Trindade, 1995: 19.
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Esta questão com resultados comprovados na Holanda e numa escolaridade mais alargada em estados onde se concentra a comunidade cabo-verdiana nos Estados-Unidos da América, tem sido discutida em sectores educacionais no nosso país, sem nunca se ter chegado a uma decisão
sobre a sua implementação.
Para finalizar seria interessante continuar esta investigação com um
grupo-alvo com as mesmas características mas noutro nível de ensino.
As respostas às questões acima referidas poderão, no entanto, ser validadas em pesquisas futuras.

Elsa Casimiro

162

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

BIBLIOGRAFIA
ACIME, A Integração dos Imigrantes e das Minorias Étnicas – Linhas
de Actuação do ACIME, Alto Comissariado para a Imigração e Minorias
Étnicas, Lisboa, 1996/99.
ALBUQUERQUE, Rosana, A Identidade pessoal de jovens luso-africanos,
(Dissertação deMestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta, 1996.
ALMEIDA, João Ferreira, CAPUCHA, Luís Antunes, COSTA, António
Firmino, MACHADO, Fernando Luís, NICOLAU, Isabel, REIS, Elizabeth,
Exclusão Social – Factores e Tipos de Pobreza em Portugal, Oeiras: Celta
Editora, 1992.
AMBRÓSIO, Teresa, Democratização do Ensino, Sistema de Ensino em
Portugal, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1981.
ANDRADE, Elisa, Les îles du Cap Vert – de l’esclavage á l’emigration
«spontanée», Nations Unis, Dakar: Institut Africain de Developpement
Économique et de Planification, 1973.
APPADURAI, A., Disjuncture and Difference in the Global Cultural
Economy, Londres: Sage Publications, 1990.
BARROU, Jacques, Variações das Identidades Colectivas dos Diversos
Grupos de Migrantes, Lisboa, Curso de Verão «Erasmus», Lisboa: Universidade Aberta, 1992.
BENAVENTE, Ana, Do outro lado da escola, Lisboa: IED 1987.
BETHENCOURT, Francisco e Chandhuri, Kirti, História da Expansão
Portuguesa, Volume V, Lisboa: Circulo dos Leitores, 1999.
BOHNING, W.R., Elements of a Theory of Internacional Economic Migration to Industrial Naton States, Global Trends in Migration: Theory and
Research on International Population Mouvements, Center of Migration
Studies, Nova York: M. Kritz e C. Keely, 1969.
BOURDIEU, Pierre, PASSERON, Jean-Claude, As oportunidades de
acesso ao ensino superior, Sociologia da Educação, I – Antologia. Funções
da Escola e Reprodução Social, Lisboa: Livros Horizonte, 1982.

Elsa Casimiro

163

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

BRÁSIO, António (org.), Monumenta Missionária Africana, África Ocidental
(1685-1699) e suplemento aos séculos XV, XVI, XVII, Segunda Série, Vol. VII,
Lisboa: Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Letras de
Lisboa, 2004.
CABRAL, Amílcar, Análise de alguns tipos de resistência, Lisboa: Seara
Nova, 1975.
CABRAL, Amílcar, A evolução da luta (Texto policopiado), Lisboa: Seara
Nova, 1975.
CAMILO, Sílvia Blanco, A Filosofia Educativa da República e a Casa Pia
de Lisboa, (Dissertação de Mestrado), Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1996.
CAMILLERI, Carmel, et al., Strategies Indentitaires, Paris: Presses Universitaires de France, 1990.
CALDEIRA, Carlos José, Apontamentos d’uma viagem de Lisboa à
China e da China a Lisboa. Volume II, Lisboa: Typographia de Castro
e Irmão, 1853.
CARDOSO, Gaudino, A segunda geração de imigrantes Cabo-verdianos
em Portugal: mudanças e interpenetração cultural, Emigrason, n.º 34,
I Série, Cabo Verde, 1994.
CARREIRA, António, Migrações nas Ilhas de Cabo Verde, Universidade
Nova da Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Lisboa: Série
Investigação, 1977.
CARREIRA, António, The people of the Cape Verde Islands: Exploitation
and Emigration, Londres: Hurst and Company Limited, 1982.
CARREIRA, António, Cabo Verde (Aspectos Sociais. Secas e Fomes do
Séc. XX), Lisboa: Ulmeiro, (2.ª edição), 1984.
CASA PIA DE LISBOA, Centro Cultural Casapiano Património Cultural,
Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 2000.
CASA PIA DE LISBOA, Concretizar um Projecto de Esperança, 225 anos,
(b), Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 2005.
CASA PIA DE LISBOA, Pina Manique, o Político, o Amigo de Lisboa, (a),
Comemorações do bicentenário da sua morte 1805/2005, Lisboa: Casa de
Lisboa, 2005.
Elsa Casimiro

164

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

CASA PIA DE LISBOA, Revista anual, n.º 23, ano 14, Lisboa: Casa Pia de
Lisboa, 2002.
CARMO, Hermano, Métodos de Investigação – Bloco I, Mestrado em Relações Interculturais, apontamentos, Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
CASTELS, S., KOSACK, G., Immigrant Workers and Class Structure in
Western Europe, Londres: Oxford University Press, 1973.
CENTRO CULTURAL CASAPIANO, 220 anos Casa Pia de Lisboa Instruir
Educar e Amparar, Centro Cultural Casapiano, Lisboa: Casa Pia de
Lisboa, 2000.
CHABAL, Patrick, Amílcar Cabral Revolutionary leadership and people’s
war, African Studies Series, Cambridge: Cambridge University Press,
1983.
CHISWICK, B., «Is the New Immigration as Unskilled as the Old?», in:
Journal of Labour Economics 4, Nova York, 1986.
COELHO, Bento, Migrações Interterritoriais, Relatório sobre as actividades do Centro da Apoio aos trabalhadores Ultramarinos (CATU), Lisboa:
Secretaria de Estado da Emigração, 1974.
COELHO, Maria Helena, Casapiano Uma questão de identidade, (Dissertação de Mestrado em Sociologia), Universidade Nova de Lisboa, Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1996.
CORTE-REAL, Isa Maria, Meninos de Ninguém, (Dissertação de Mestrado), Lisboa: Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 1999.
COSTA, Alfredo Bruto e PIMENTA, Manuel, Minorias Étnicas Pobres em
Lisboa, Lisboa: Departamento de Pesquisa Social do Centro de Reflexão
de Lisboa, 1991.
CUNHA LEAL, «Vida Contemporânea», in Revista Mensal de Estudos
Económicos, Financeiros, Sociais e Literários, Ano II, n.º 13, Lisboa, 1935.
DA SILVA, José Carlos Gomes, A identidade Roubada, Lisboa: Gradiva,
1993.
DEWEY, John, Democracy and Education: Na Introduction to the
Philosophy of Education, Nova York: The Free Press 1997.

Elsa Casimiro

165

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

DEWEY, John, Experience and Education, Nova York: Simon and Schuster,
1997.
DRURY, Beatrice, Identidade e Etnicidade, Curso de Verão «Erasmus»,
Lisboa, 1992.
DOOMERNIK, Jeroen, A Migration Policy for the Future: possibilities and
limitations, Migration Policy Group, Amsterdam, 1997.
EMIGRASON, (órgão informativo da Direcção-Geral da Emigração e dos
Serviços Consulares do MNE de Cabo Verde), Revista n.º 3, II série,
de Janeiro 1991 e n.º 32, Cabo Verde, 1993.
ESTEVES, Maria do Céu, (Coord.), Portugal, país de Imigração, Lisboa,
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1991.
FERNANDES, Jerónimo, Tratado Orfanológico e Prático firmado com as
Disposições das Leis Pátrias, Coimbra: Of. Simão Thaddeo Ferreira, 1744.
FERREIRA, Maria Manuela Malheiro, Métodos de Investigação – Bloco II,
Mestrado em Relações Interculturais, apontamentos, Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
FERREIRA, Lígia Évora, A Mediação Cultural Luso-Cabo-Verdiana nas
Construções Cognitivas, CEMRI, Centro de Estudos das Migrações e das
Relações Interculturais, Universidade Aberta, Lisboa: Colecção de Estudos Pós-Graduados, 2003.
FIGUEIREDO, Jaime, Emigração, in Revista «Cabo Verde», Ano IV, n.º 40
e 42, Cabo Verde, 1953.
FIGUEIREDO, Jaime, Modernos Poetas Cabo-verdianos – Antologia, Cabo
Verde: Ed. Henriquinas Achamento de Cabo Verde, 1961.
FORMOZINHO, João e FERREIRA, Alves, Contributos para uma outra
Prática Educativa, Porto: Colecções Cadernos Pedagógicos, 1991.
FRANÇA, Luís, (Coord.), A Comunidade Cabo-Verdiana em Portugal,
(Cadernos IED 23), Lisboa: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento,
1992.
FRIEDMAN, Jonathan, Cultural Identity and Global Process, Londres:
Sage Publications, 1994.
Elsa Casimiro

166

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

GANN, L. H., DUIGNAN, Peter, Colonialism in Africa 1870-1960, volume
two: The history and politics of colonialism 1914-1960, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
GILROY, P., The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness,
Londres, 1993.
GODINHO, Vitorino Magalhães, L’Émigration Portugaise (XV-XX siécles):
Une Constante Structurale et les Réponses aux Changements du Monde,
Revista de História Económica e Social, Lisboa, Jan. – Jun., 1978.
GOHIER, Christiane, SCHILEIFER, Michel, La question de l’identité – Qui
suis-je? Qui est l’autre ?, Montreal: Editions Logiques, 1993.
GOMES, M. Alice Alcobia, Alfabetizar em Cabo Verde. Um Processo Isomórfico Sociocultural, (Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais), Vol. I, Lisboa: Universidade Aberta, 1998.
HALLIDAY, M. A. K., Language as Social Semiotics. The Social Interpretation of Language and Meaning, Londres: Edward Arnold, 1978.
HENRIQUES, Raquel Pereira, A arte de ensinar uma profissão – o ensino
técnico e profissional na Casa Pia de Lisboa (1930 – 1950), Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2002.
JACKSON, J. A., Migrações, Lisboa: Escher, Colecção Sociologias, 1996.
JUNTA DE INVESTIGAÇÕES DO ULTRAMAR, Colóquios Cabo-Verdianos
(22), Lisboa: Centro de Estudos Políticos e Sociais, 1959.
KUMAR, Kuldeep, FENEMA, Paul, GILNOW, Mary Ann, Intense Collaboration in globally distributed teams: evolving patterns of dependencies and
coordination, Roterdão: Erasmus Research Institute of Management
(ERIM), 2004.
LANARIE-DAGEN, Nadeige, Memórias do Mundo das origens ao ano 2000,
Lisboa: Circulo dos Leitores, 1997.
LEE, Everett, A Theory of Migration, (Cap. 3), Cambridge: Cambridge
University Press, 1969.
Les Colonies Portuguaises, Court Exposé de leur Situation Actuelle, sem
autor, Lisboa: Imprimerie Nationale, 1878.
Elsa Casimiro

167

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

LIMA, Maria Helena de Figueiredo, Em torno da Guiné e Cabo Verde, Estudos Luso-Afro-Brasileiros, XII, Centro dos Portugueses do Ultramar, Rio
de Janeiro 1963.
LOPES, João, Contribuição para o estudo da cultura caboverdiana, Lisboa:
Ulmeiro, 1983.
LOPES, Jorge, Nôs Vida, Julho 1990 cit. Emigrason 1991, n.º 3, Roterdão,
1991.
LUCASSON, Jan, PENNINX, Rinus, Newcorners: immigrants and their
descendants in the Netherlands 1550 – 1995, Amesterdão: Het
Spinhuis, 1997.
MAGALHÃES, Maria Inês Macias de Mello, Goeses em Lisboa, (Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade
Aberta, 1994.
MALHEIRO, Manuela, CARMO, Hermano, Metodologia da Investigação,
Guia para a Auto-aprendizagem, Lisboa: Universidade Aberta, 1998.
MALHEIROS, Jorge Macaísta, Arquipélagos Migratórios Transnacionalismo e Inovação, (Tese de Doutoramento / Departamento de Geografia
Humana da Universidade de Letras), Lisboa: Faculdade de Letras de
Lisboa, 2001.
MARTINS, Jesuino, Estilos educativos dos imigrantes cabo-verdianos,
(Dissertação de Mestrado em relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta, 1996.
MEINTEL, D., Emigração em Cabo Verde: Solução ou Problema, Revista
Internacional de Estudos Africanos, n.º 2, Lisboa, 1984.
MIALARET, Gaston, Les Sciences de l’Education, (Tradução port.), Lisboa:
Colecção Psicologia e Pedagogia, 1980.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretariado Coordenador dos Programas
de Educação Multicultural, Entreculturas, Lisboa: Escola e Sociedade
Multicultural, 1993.
MONTEIRO, C. A., Comunidade Imigrada, Visão Sociológica. O caso de
Itália, S. Vicente: Gráfica do Mindelo, 1997.

Elsa Casimiro

168

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

MONTEIRO, Vladimir Nobre, Portugal Crioulo, Praia: Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco 1995.
MORAIS, Felismina da Conceição L. G. dos Santos, Inclusão e Diversidade
– O projecto de uma escola para todos, (Dissertação de Mestrado
do departamento de Psicologia), Porto: Universidade Portucalense
Infante D. Henrique, 2002.
NAVARRO, Pina e SANTOS LIMA, Maria Isabel, Casa Pia de Lisboa,
Centro Cultural Casapiano, Património Cultural, Lisboa: Casa Pia de
Lisboa, 2000.
OSÓRIO, Luíz Carlos, Adolescente Hoje, Porto Alegre: Artes Médicas,
1989.
PANDA, Maria da Conceição, Percursos migratórios de cabo-verdianos
em Portugal – Encantos e desencantos, (Dissertação de Mestrado em
Relações Interculturais), Porto: Universidade Aberta, 2003.
PENNINX, Rinus, Munstermann, Henk, Entzinger Ham, Etnische Minderheden en de Multiculturele Samenleving, Holanda: Wolters-Noordhoff
Groninger, 1998.
PENNINX, Rinus, et al. (ed), Citizenship in European Cities: immigrants,
local politics and integration policies, Ashgate: Aldershot, 2004.
PENNINX, Rinus, Etnic Minorities, Netherlands Scientific Council for
Governement Policy, Amsterdão, 1979.
PERREIRA, Rosa, Ser emigrante num país de estrangeiros, (Dissertação
de Mestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta,
2003.
PEROTTI, António, Pour une Attitude Intercultirelle, (Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta, 1992.
PINTO, José dos Santos e BERNARDO, António, Dicionário de Autores
Casapianos, Biblioteca-Museu Luz Soriano, Lisboa: Casa Pia de Lisboa,
1982.
PINTO, José dos Santos e TAVARES, Adérito, Pina Manique Um Homem
Entre Duas Épocas, Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 1990.

Elsa Casimiro

169

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

PINTO, José dos Santos, Casa Pia, A Feliz Sementeira, Lisboa: Casa Pia
de Lisboa, 1991.
PINTO, José dos Santos, ARAÚJO, Luís Manuel, COELHO, Teresa, 220
anos Casa Pia de Lisboa instruir Educar e Amparar, Centro Cultural
Casapiano, Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 2000.
POIARES, Augusto, «Memórias de um casapiano», Jornal O Casapiano,
Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 1994.
PORTES, A., Migrações Internacionais. Origens, tipos e modos de incorporação, Oeiras: Celta Editores, 1999.
PUSICH, D. Antonia, Biographia de Antonio Pusich, Lisboa: Lallemant
Frères Typ., 1872.
RAVENSTEIN, E. G., «The Laws of Migration», in: Journal of the Statistical
Society, Vol. 48, Londres, 1969.
RAMOS, Rui, Identificação nacional – as comunidades escolares de
origem afro-lusófona, (Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta, 2003.
Revista Ultramar, Revista da Comunidade Portuguesa e da Actualidade
Ultramarina Internacional, 4.º trimestre, ano VI, Vol.VI, n.º 2, Lisboa:
Comissariado Nacional da M.P., 1965.
Rocha-Trindade, Maria Beatriz, Sociologia das Migrações, Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
Rocha-Trindade, Maria Beatriz, As políticas portuguesas de imigração,
Janus 2001 – (Anuário de Relações Exteriores), Lisboa: Público/UAL,
2001.
RODRIGUES, Moacyr, Cabo Verde, Festas de Romaria Festas Juninas,
Mindelo: Secretaria de Estado da Cultura de Cabo Verde, 1997.
RAMOS do Ó, Jorge, A Casa Pia de Lisboa (1780-1960) como Laboratório
da Modernidade Educativa em Portugal, Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 2005.
RODNEY, Walter, A History of the Upper Guinea Coast, 1545 -1800,
Inglaterra: Oxford University Press, 1970.

Elsa Casimiro

170

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

ROLO, José Manuel, Redescobrir África, Lisboa, Lisboa: Edições do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1987.
ROLO, José Manuel, 1987, Redescobrir África, Lisboa, Lisboa: Edições do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
ROSA, Manuel Ferreira, Ultramar, n.º 22, Lisboa, 1965.
RUFINO, César, A educação correccional de menores em internato,
(Dissertação de Mestrado), Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2004.
SAINT-MAURICE, A., Identidades Reconstruídas - Cabo-verdianos em
Portugal, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1997.
SEIXAS, António José, A questão colonial portuguesa em presença das
condições de existência da Metrópole, Lisboa: Typografia Universal, 1881.
SILVA, César, Real Casa Pia de Lisboa, breve história da sua fundação,
grandeza e desenvolvimento de 1780 até ao presente, Lisboa: Typ. Brito
Nogueira, 1896.
SILVA, Fernando Emygdio, Emigração Portuguesa, Lisboa, 1917.
SILVA, Izione Santos, Variation and change in the verbal system of
capverdean criolo, Ann Arbor, Mich.: Univer. Microfilms Internat,
Rotterdam, 1985
SILVEIRA, Onésimo, A Democracia em Cabo Verde, Lisboa: Ed. Colibri,
2005.
SOUSA, Nardi, Participação política dos imigrantes Cabo-verdianos nas
últimas eleições autárquicas em Portugal, Cabo Verde, Praia: Direito
e Cidadania, 1994.
VALDEZ, Francisco Travassos, Africa Ocidental Notícias e Considerações,
Tomo I, Lisboa: Imprensa Nacional, 1864.
VERMEULEN, Hans, PERLMANN, Joel, Immigrants, Schooling and Social
Mobility. Does Culture make a difference?, Inglaterra: University of
Amesterdam, Macmillan Press Ltd., 2000.
VERMEULEN, Hans, PENNINX, Rinus (ed.), Immigrant integration: the
Dutch case, Amesterdão: Het Spinhuis, 2000.
Elsa Casimiro

171

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

VERMEULEN, Hans, GOVERS, Cora (ed.), The Anthropology of Ethnicity:
beyond «Ethnic Groups and Boundaries», Amesterdão: Het Spinhuis,
1994.
VILHENA, Maria Lizália, Minorias e indiscipline escolar, (Dissertação de
Mestrado em Relações Interculturais), Lisboa: Universidade Aberta, 1998.
WALL, K., «Classe social, família e emigração. Uma análise diferencial
das trajectórias dos migrantes de origem rural», in: Emigração Imigração
em Portugal, Séc. XIX e XX, Lisboa: Editorial Fragmentos, 1993.
WILCOX, Kathlen, Diffrencial Socialization in the Classroom. Implications
for Equal Opportunity. Doing the Ethnography of schooling: Educational
in Action, Holt, Rinehart and Winston, Nova York: George Spindler
ed., 1992.
Web-sites consultadas
Acime – http://www.acime.gov.pt Fevereiro 2004 / Maio 2005
www.dso.rotterdam.nl Abril 2005
www.cso.rotterdam.nl Abril 2005
www.portugal-nl.org. Maio 2005
www.ced.rotterdam.nl Maio 2005
info@hetabc.nl Junho 2005
info@postbus.51.nl Junho 2005
info@minocw.nl Setembro 2004 / Junho 2005

Elsa Casimiro

172

PERCURSOS ESCOLARES DE DESCENDENTES DE IMIGRANTES DE ORIGEM CABO-VERDIANA EM LISBOA E ROTERDÃO

ANEXO
Registo do 1.o aluno cabo-verdiano na Casa Pia de Lisboa
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