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1. JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA E OBJECTIVOS 
PRETENDIDOS COM O ESTUDO

A opção por este tema – “De como a Educação Contribuiu para o Processo de 

Desenvolvimento Socio-económico de Cabo Verde” – resulta de uma constatação empírica: 

os resultados sociais e económicos obtidos por Cabo Verde, após os seus 30 anos de 

independência, são altamente significativos quando comparados com os de outros países 

em desenvolvimento da sua sub-região ou do resto do mundo. O desafio deste estudo que, 

simultaneamente, se constitui no objectivo mais geral, é o de compreender e interpretar 

este sucesso. 

Muitos factores poderão ser apontados como responsáveis – directos ou indirectos – 

por uma tal proeza, coroada agora com a sua recente ascensão ao grupo dos Países de 

Desenvolvimento Médio (PDM). 

Como jornalista que somos, ‘investigador natural’, tivemos vários encontros com 

bibliografias asseveradoras da existência de uma correlação entre Educação e 

Desenvolvimento, em que a primeira tendencialmente sustenta a segunda.  

Temos, pois, aprendido que a obtenção de um diploma não só confere vantagens 

sociais e individuais ao seu possuidor – melhores perspectivas de emprego, melhor posição 

social, etc. – como reabilita a sociedade, a qual retira vantagens de uma população mais 

bem qualificada, capaz não só de se posicionar adequadamente no jogo da competição 

económica internacional, através de uma maior mobilidade e coesão social, mas também 

de transmitir valores sociais e culturais (Magalhães et. al., 1999 : 7) que enriquecem a 

sociedade.  

A Alemanha, saída das duas grandes guerras, a Islândia, uma das mais sólidas 

economias mundiais, apesar de independente há pouco mais de 50 anos, e a Coreia do Sul, 

com um pujante sector terciário e um crescimento económico de 7% ao ano (1960-2002), 

são exemplos felizes de como a qualificação e a educação das pessoas pode desbravar

caminhos, remover obstáculos e abrir as sociedades à recuperação económica e social. 

 Mas, partindo de um princípio de não-linearidade e de não reprodução das situações 

– sobretudo quando as condições sociais e culturais não são semelhantes – interessou-nos 

compreender, no caso particular de Cabo Verde, o impacto da Educação nos ganhos 

sociais, culturais e económicos deste país nos últimos 30 anos: 
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A escolarização das populações contribuiu para os efeitos positivos deste 
impacto? 
Abriram-se mais perspectivas de emprego na sociedade cabo-verdiana? 
As instituições cabo-verdianas terão, em geral, contribuído para a transmissão 
e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, tendo em vista a gesta 
humana e a prestação de serviço às comunidades? 
As estratégias educativas do desenvolvimento seguidas foram determinantes 
na estruturação positiva da sociedade cabo-verdiana? 
O que pode significar a falta dessas estratégias?  

Assim, pretendemos que deste trabalho resultem indicações de se, efectivamente, é 

na Educação que Cabo Verde tem a chave do seu desenvolvimento, com a garantia de uma 

economia forte e competitiva e desempenhar um papel mediador no aumento do nível de 

vida social e sanitário dos nacionais.

É nossa convicção de que as Instituições de Ensino Superior (IES) se constituem nos 

melhores meios para se desenvolverem reflexões à volta de temas tão importantes e 

delicados como os que dizem respeito à correlação Educação / Desenvolvimento. E um 

mestrado virado para o ensino de nível superior poderia proporcionar ao autor deste 

trabalho subsídios para o efeito. A melhoria da qualidade dos programas educativos 

virados para o desenvolvimento não se faz sem as correspondentes formação e capacitação 

de recursos humanos a um nível superior.  

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DE CABO 
VERDE

2.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Pequena economia insular, Cabo Verde registou, de 19751 a esta parte, progressos 

interessantes do ponto de vista do fortalecimento da sua estrutura económica, exibindo 

também números elevados relativos ao seu Produto Interno Bruto (PIB): de cerca de 200 

dólares à data da independência, logrou os 1420 dólares, em 20022.

1 Data da Independência Nacional. 
2 O Ministério cabo-verdiano das Finanças indica que em 2004 a taxa de crescimento do PIB foi de 5,5%. Já 
na década de 1980, tinha sido de 6% e, na de 1990, de 4,5. Prevê que 2005 seja de 6% e que em 2006 atinja 
os 7%.  
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Esse valor resulta fundamentalmente de contribuições provenientes do comércio e 

dos serviços (mais de 70 por cento), sectores marcantes em toda a história da economia do 

país que esteve sempre voltada para o sector comercial, desde a época em que funcionava 

como simples “placa giratória” entre a Costa Ocidental Africana, Portugal e o chamado 

Novo Mundo. Ainda hoje, é notória a orientação internacional dos comerciantes nacionais 

na importação de produtos, sem esquecer o abastecimento de navios e aviões que escalam 

Cabo Verde (Sanches, 1995 : 16)3.

Quanto ao sector dos serviços, particularmente o de carácter internacional, Sanches 

(Idem : 38) considera que Cabo Verde está em condições de desenvolver vantagens 

comparativas importantes que justificam investimentos orientados na sua transformação 

num centro de serviços internacionais competitivo, designadamente em matéria de 

processamento de dados e teleportos, transhipment, serviços da marinha e tráficos aéreos, 

offshore banking e registo de bandeira por conveniência4.

Apesar de o PIB per capita ter tido uma subida média de 3,9 por cento entre 1992 e 

2000 (Robert Blake/BM, 2005)5, a economia cabo-verdiana continua, ainda assim, 

fortemente dependente do exterior, com uma balança de pagamentos deficitária. O país 

importa cerca de 90 por cento dos produtos que consome e tem um sector informal que 

emprega cerca de 40 por cento da mão-de-obra6.

A ajuda externa ao desenvolvimento e as remessas dos emigrantes representaram em 

2000 cerca de 40% do PIB, quadro este que sugere que se está face a uma economia 

particularmente estimulada a partir do exterior, valendo-lhe ainda um forte investimento 

estrangeiro.  

As condicionantes de ordem estrutural, particularmente os produtos de fraca 

competitividade, continuam a determinar a fragilidade da produtividade económica interna. 

Uma fragilidade especialmente ditada por fenómenos de ordem física – país de origem 

montanhosa, orografia, etc. –  e climática – escassez de chuva, etc.7 Todo um conjunto de 

3 Com base em estatísticas do PNUD e estimativas do BM, Sanches  (ob. cit.) refere que o sector primário 
não chega aos 15% do PIB; a Indústria entra com 19%; o sector terciário representa 59,2%. 
4 Em 2000 o sector dos Serviços contribuiu em 65% para o PIB. Os sectores da Agricultura e das Pescas, que 
cobrem mais de 60% da população, ficou pelos 10%. 
5 De 1975 a 1990 a economia cresceu em termos reais a uma taxa média anual de 2,7%; entre 1980 e 1988, o 
crescimento foi de 6%.  
6 Dados do Instituto de Emprego e da Formação Profissional (IEFP).  
7 Cabo Verde é um país de origem vulcânica, como se sabe, com ilhas que apresentam um relevo 
montanhoso, pobre em recursos naturais. Apenas 10 por cento dos seus solos são cultiváveis. Sofre uma forte 
influência da zona árida do Sahel. Com chuvas escassas e irregulares, sofreu ao longo da sua história vários 
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obstáculos que vão adiando uma produção capaz de ampliar o mercado, equilibrar o 

comércio externo e gerar emprego em larga escala. 

Até 1997, estimava-se em mais de 6590 o total de empresas existentes em Cabo 

Verde (cerca de 2180, antes de 1990), 90% das quais eram responsáveis por um volume de 

negócios anual inferior a 5 mil contos cabo-verdianos (cerca de 36364 Euros) (Reis, 2002 : 

56)8. O número das empresas que se dedicavam à exportação era reduzidíssimo – cerca de 

0,4% - com um peso que representava 8,3% do PIB. Depois do Estado, é o capital privado 

nacional, ligado ao comércio grossista de importação, que tem maior peso na formação da 

poupança e acumulação de capital financeiro no país (idem : ibidem).

Um dado a referir é a privatização, a partir de 19919, de importantes empresas 

públicas, nomeadamente telecomunicações, energia, água, transportes e finanças, etc.10.

2.2. ASPECTOS SOCIAIS 

A fragilidade económica do arquipélago está também reflectida no elevado número 

de pobres existentes em Cabo Verde. Segundo o Inquérito às Despesas e Receitas 

Familiares/Condições de Vida das Famílias11, pelo menos 37% da população total são 

consideradas pobres12. Destes, a maioria (62%) reside no meio rural13 e é constituída 

maioritariamente por mulheres, embora com uma diferença pouco significativa 

relativamente aos homens – 51%, (podendo isso significar a ausência de quaisquer 

problemas de prevalência de pobreza relacionada com o género). 

A população pobre é muito jovem: 49% com menos de 15 anos e 51% dos muito 

pobres também têm menos de 15 anos. Curioso é também constatar que, para além disso, a 

períodos de seca (até aos anos 40 do século passado) que, segundo o INE (Censo 2000) forjaram uma certa 
reestruturação económica do país.   
8 In “Cadernos de Economia”, edição de Jul./Set. 2002. Assina o texto “Cabo Verde: Estratégias de 
desenvolvimento”, Víctor Vaia Regos, economista do Centro de Estudos Africanos – ISCTE.  
9 Data que marca o fim do monopartidarismo e consequente abertura económica, etc. 
10 Segundo Reis (ob. cit.), essas privatizações foram feitas com recurso ao estabelecimento de parcerias 
estratégicas, particularmente com empresas portuguesas. O protagonismo maior no fomento de actividades de 
exportação tem partido particularmente destas.  
11 O Inquérito foi realizado em 2001/2002 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que em 
1988, era de 49% a incidência da pobreza absoluta. Essa evolução significa uma redução de 12 pontos 
percentuais, em 13 anos, à média de 0,92%/ano.   
12 Desse número, pelo menos 54% é considerado muito pobre – 20% da população total. Dos muito pobres, a 
maioria (68%) vive no meio rural.  
13 Tradicionalmente, pessoas que se dedicam à agricultura e à pesca, sectores que, segundo o documento, 
mais contribuem para o número de pobres entre a população habitualmente empregada. 
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proporção dos jovens na população dos “muito pobres” é superior à proporção na 

população de pobres e na população total.  

A explicação poderá estar no facto de, até ao período anterior a 1990, terem sido 

muitas as famílias muito pobres, com um número de filhos por casal superior à média, o 

que faz baixar o rendimento per capita dos membros do agregado familiar (ob. cit., 2004 : 

32)14.

Outros factores justificativos da pobreza em Cabo Verde:  

Desemprego (afecta particularmente os jovens): 17% da população; 
O analfabetismo – um dos maiores constrangimentos à libertação da 
pobreza15, afectando particularmente a população rural, 
maioritariamente, mulheres;   
Problemas no abastecimento de água potável e (...) deficiente cobertura 
médica no mundo rural16;
Dificuldades no acesso ao capital reprodutivo17.

Com uma população residente da ordem dos 431989 indivíduos, Cabo Verde detém 

um efectivo de desempregados de 30 mil pessoas (cerca de 17% da população activa). 

Destes, 9756 (32%) são do sexo masculino e 20578 (67,8%) do sexo feminino, numa 

população activa de cerca de 175 mil (Censo, 2000 : 31). 

A idade média da população desempregada é de 24,3 anos. 

À presente data, Cabo Verde conseguiu também: 

Reduzir a fome e a pobreza18:

14 Partindo do princípio de que a pobreza cresce com a dimensão da família, o documento assegura que quase 
metade dos agregados com mais de 6 filhos são pobres e precisam de 17% do valor equivalente à linha da 
pobreza para deixarem de ser pobres. É preciso dizer que em Cabo Verde, até a data anterior a 1975, era forte 
a crença segundo a qual ter muitos filhos era não só sinónimo de mais mão de obra familiar como se traduzia, 
na situação de velhice dos pais, em pensão social respectiva.  
15 Stallmann e Scherschand desenvolveram “Self-employment in Rural” e concluíram que quanto menor for a 
educação, menor é a probabilidade de se estar empregado. 
16 Até 2004, o acesso às estruturas de saúde estava facilitado a apenas 35% da população em geral. Um 
acesso mais global é aguardado para 2007: 80% (DECRP, 2004 : 97).  
17 Baptista (2003), em “Factores determinantes da procura de financiamento inicial para a criação das micro-
empresas em Cabo Verde”, conclui que quanto maior for a formação académica mais elevados são os 
conhecimentos dos requisitos para pedidos de crédito, o conhecimento dos procedimentos, a cultura de 
crédito e menor é o receio das instituições de crédito em ceder empréstimos.    



20

Proporcionar educação para todos – rede de jardins infantis disseminada 
por todos os concelhos, com uma taxa de cobertura de 70%; Ensino 
Básico generalizado, com uma taxa líquida de escolarização de cerca de 
96%, uma das mais elevadas da sua subregião; expansão do Ensino 
Secundário, com estabelecimentos escolares em todos os 17 concelhos;  
Fomentar a igualdade entre os sexos – o número de meninas 
matriculadas é igual ao de meninos, havendo concelhos onde os 
segundos perdem para as primeiras; 
Aumentar a esperança de vida à nascença – 50 anos em 1975 contra 
72,1 em 2005; 
Melhorar a saúde materna – 51,0 mortes por cada cem mil, em 1992 
(primeiro ano para que temos informação), contra 7,6 em 2005; 
Reduzir a taxa de mortalidade infantil – cerca de 100 por mil, em 1975, 
contra 20 por mil, em 2002; 
Forjar um ambiente sustentável, etc.19.

Estas conquistas viabilizaram a ascensão do país ao grupo de Países de 

Desenvolvimento Médio (PDM)20.

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

O sucesso de uma investigação está, frequentes vezes, nos critérios de escolha e de 

aplicação acertada da melhor metodologia de trabalho. Dir-se-ia que esta determina a 

validade da investigação. Não haverá, portanto, réplicas metodológicas exactas para temas 

diferenciados, valendo o axioma de carácter científico “cada caso é um caso”, que sugere 

que para cada tema existirá uma metodologia própria. 

É tendo em conta este pressuposto que a análise documental e a descrição 

interpretativa foram privilegiadas como metodologias de trabalho. 

A realização de “De Como a Educação contribuiu para o Processo de 

Desenvolvimento de Cabo Verde” resulta da observação directa e extensiva análise do 

18 Não há dados que estabeleçam uma relação directa entre as mortes ocorridas e a fome.  
19 Estes são alguns dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos para 2015 pelas Nações 
Unidas. 
20 De entre os 174 países que entraram na competição em 2000, Cabo Verde saltou, após a análise geral das 
candidaturas, do 123º lugar que ocupava em 1995, para o 105º. Segundo Corsino Tolentino, antigo ministro 
cabo-verdiano da Educação, já nos anos 1994 e 1997 Cabo Verde havia reunido os critérios de rendimento 
per capita e acumulação de capital humano para passar do grupo dos Países Menos Avançados (PMA) para o 
grupo dos PDM. Mas, “tropeçou na vulnerabilidade económica e chumbou” (Ver: Pinto [(2004 : 40)] “Uma 
Universidade Pública de Cabo Verde – Em Busca do Tempo Perdido”, entrevista de Corsino Tolentino, 
concedida à revista Espaço África nº 33, Setembro de 2004).   
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conteúdo de boa parte da documentação relativa às questões de educação, crescimento, 

desenvolvimento e sociedade, produzida até agora sobre Cabo Verde. O acervo que forma 

o conjunto desta documentação é constituído pelas seguintes fontes:  

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) 
Programas dos sucessivos Governos, implementados ao longo dos vários 
anos;
Relatórios – protagonizados por entidades públicas ou privadas; 
Planos de formação; 
Diagnósticos gerais; 
Legislações.

As publicações das agências das Nações Unidas, como o Banco Mundial, o PNUD, a 

UNICEF e outras, de carácter relativamente mais imparcial, serviram como contrabalanço 

ao qual recorremos sempre que sua importância e pertinência se impuseram. Sem esquecer, 

obviamente, as publicações periódicas e não periódicas – livros e trabalhos científicos – 

referências naturais e obrigatórias de um trabalho de investigação deste tipo. 

A recolha de documentação decorreu entre Portugal e Cabo Verde, em diferentes 

bibliotecas e centros de documentação, complementada com dados recolhidos directamente 

de conferências, debates e de contactos directos com entidades de credibilidade 

assegurada, num período global de investigação de pouco mais de um ano. Podemos 

sustentar, na linha do que sugere Bell (2002), que todas as prescrições da análise 

documental e da recolha de informação oral foram “seguidas à letra” (p. 189). 

Além disso, debruçámo-nos sobre dados estatísticos, comparando-os e 

transformando-os em informação que suporta as nossas teses sobre os métodos indutivo e 

dedutivo, para irmos à procura da correlação Educação / Desenvolvimento.   

4. ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação estrutura-se em três capítulos, construídos com base em duas 

componentes – teórica e prática – que se desenvolvem ao longo das cerca de 230 páginas 

que a compõem. 
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O Capítulo I – A CORRELAÇÃO EDUCAÇÃO/DESENVOLVIMENTO – UM 

ENFOQUE TEÓRICO-PRÁTICO – constrói uma revisão crítica da bibliografia, que 

orientámos segundo três perspectivas de análise. Uma que suporta a perspectiva de uma 

dependência do desenvolvimento económico e social relativamente à Educação, podendo 

isso significar que o desenvolvimento de um país resultará de um eficaz projecto 

educativo; uma segunda que assenta num paradigma inverso defendido por autores que 

sustentam que é do desenvolvimento de um país que resultam boas escolas e uma boa 

Educação; uma terceira em que os investigadores se colocam na linha de ‘fronteira’ entre 

os dois paradigmas anteriores, sugerindo que a Educação e o desenvolvimento interagem, 

reforçando-se mutuamente, em vários momentos. Assim, estruturámos o capítulo de 

acordo com as seguintes secções:   

A primeira secção – SUBSÍDIOS DE UM PASSADO RECENTE – constitui um 

encontro de vários acervos bibliográficos – desde os da autoria de Adam Smith e seus 

discípulos, passando pelos insumos do BM. Trata-se de uma perspectiva teórica onde 

incluímos vários pontos de vista convergentes em relação à ideia de que, no mínimo, a 

Educação terá o papel de conduzir qualquer sociedade à redução dos índices de 

pobreza;

Na segunda – UMA PERSPECTIVA MAIS CONTEMPORÂNEA – procurámos ir 

mais longe, buscando entender a possibilidade de a Educação ser determinante na 

activação de uma produção económica mais eficiente. Neste sentido, confrontámos 

diversos pontos de vista e lançámos algumas reflexões tendentes a questionar até que 

ponto terá o sistema educativo a responsabilidade e a obrigação de dar resposta não só 

às necessidades do capital humano como à pressão do progresso técnico e da 

modernização. No mesmo contexto, esboçámos uma tentativa de cruzar pontos de vista 

de autores mais radicais, alguns dos quais debitam o ónus do fracasso de certas 

economias à “ausência do ensino”;

Na terceira – EDUCAÇÃO – UMA VALÊNCIA RELATIVA? – buscámos resposta à 

pergunta formulada através da análise do efeito prático da Educação sobre algumas 

economias mundiais, para entender o que nelas terá faltado no que respeita à 

correspondência real entre a estrutura ocupacional e as melhorias do sistema educativo;   
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Na quarta secção do capítulo – A SUPREMACIA DA VALÊNCIA EDUCAÇÃO – 

retomámos o pressuposto inerente ao chapéu deste primeiro capítulo e colocámos no 

quadro de análise outros factores, nomeadamente o Comércio e as Novas Tecnologias 

de Informação (NTI), que também concorrem para o desenvolvimento. Os dados 

confrontados tentam comprovar que é do software mental, na acepção de Educação e 

Ensino, que depende a eficiência social e económica, quer da actividade económica 

quer das NTI;

A quinta secção – UM DURO DESAFIO AOS PVD – trata as premissas que a 

sociedade contemporânea considera como sendo factores de desenvolvimento e analisa 

as próprias receitas das agências das Nações Unidas – PNUD, UNICEF, etc. – que 

vêem na educação o ‘motor de desenvolvimento’. Procurámos, assim, analisar as 

dificuldades dos PVD21, muitos deles a braços com a pobreza e com uma proporção 

elevada de população analfabeta, o que dificulta essa aposta na Educação como factor 

de desenvolvimento.  

Na sexta secção – IMITAR EXEMPLOS POSITIVOS – analisámos os casos de países 

que, apostando no ensino, conseguiram sair da pobreza. Sugerimos ainda a necessidade 

de ‘réplica’ a práticas dos PVD, sobretudo dos que apresentam alguma semelhança em 

termos económicos, sociais e culturais. Basicamente, confrontámos áreas prioritárias de 

investimento, passíveis de se traduzirem em ganhos, e equacionámos necessidades de 

apostas na universalização da educação primária, em mais e melhor saúde, no controle 

de natalidade, na preservação do ambiente, etc.   

Por último, na sétima secção do capítulo – A MULHER DOS PVD – UM 

ELEMENTO ESTRATÉGICO – tomámos como um dado adquirido que se à mulher 

for facilitado o acesso à educação escolar, ela poderá desempenhar um papel 

importante no processo de desenvolvimento. A partir deste pressuposto, procurámos 

analisar os ganhos que o envolvimento da mulher na escola pode proporcionar à 

família e à sociedade se se souber controlar a natalidade, estabelecer modos mais 

dignos e racionais de trabalho e criar condições para a sua participação na vida pública 

e nos processos decisórios.

21 Os PVD são responsáveis por pelo menos 97% do total da população do globo. 



24

No Capítulo II – A EDUCAÇÃO NO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE – 

procuramos remontar aos primeiros anos de ensino nas ilhas (século XVIII) e tentar 

compreender as sucessivas evoluções da Educação no tempo. Passámos em revista as  

reformas educativas de 1917 e de 1968 (época colonial) e confrontámos os subsídios daí 

advenientes com os que resultam das reformas pós-1975 (início da fase de independência). 

Analisámos, em seguida, e de forma pormenorizada, as sucessivas mudanças 

experimentadas no novo sistema educativo, agora caracterizados por outros princípios 

filosóficos, políticos e práticos. Abrimos, também, espaços de análise relativos aos 

objectivos impostos ao sistema ao longo dos anos e procurámos perspectivar o alcance 

pontual das várias adaptações orgânicas nos diferentes momentos (Estruturas orgânicas de 

1977, 1985, 2001). 

Na primeira secção deste capítulo – O ENSINO NO PAÍS COLÓNIA – procurámos 

traduzir as pretensões da potência colonizadora ao nível no ensino durante todo o período 

que antecede 1975. Procedemos também a uma análise do aprendizado resultante do 

projecto escolar colonial, tendencialmente, mais virado para a quantidade. Neste sentido, 

adiou-se, sucessivamente a vertente qualidade dos discentes, tendo a potência colonial 

insistido num ensino precário e alienante, o que pode ser demonstrado pelos conteúdos 

curriculares então prevalecentes.

Na segunda secção – O VOLTE-FACE NA POLÍTICA COLONIAL EDUCATIVA – 

analisámos as pressões de organismos internacionais, como a UNESCO – que chegou a 

‘impor’ um novo paradigma mundial de ensino – nos anos 1960, e o recrudescer das 

lutas de libertação em África (mesma década). A partir daí, partimos em busca dos 

impactos dessa componente socio-política externa para ver até que ponto terão tido 

reflexos mundiais e forçado um volte-face particular na política educativa em Cabo 

Verde. Analisamos também a atitude dos protagonistas em cena, à luz do novo quadro – 

novas leis reguladoras do ensino e aparente procura social da escola. 

Por fim, a terceira secção – O ENSINO NO PAÍS INDEPENDENTE – incide, 

concretamente, no impacto da “independência” no sistema económico. Analisámos um 

conjunto de dados relacionados com as perspectivas de mudança anunciadas pela 

independência e materializadas em novos esquemas organizativos de ensino 

experimentados em novos programas curriculares, com objectivo de demonstrar o que 
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resultou dessa mudança. Consideramos as reacções sociais relativamente a uma escola 

com características mais viradas para o futuro – escola como factor de ascensão, num 

primeiro momento – e abrimos a reflexão à volta dos custos que o novo sistema acarreta. 

À luz das teorias favoráveis à escolarização universal, escalpelizámos os diversos 

subsistemas e níveis existentes, para apurar que todos eles foram construídos sob olhar 

regulador de instâncias mundiais, como o BM.

O último Capítulo III – UMA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – INDICADORES 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – é virado para uma educação multidisciplinar e 

multidimensional que não pode ignorar a componente pedagógica. Trata-se de uma 

educação protagonizada por instituições sanitárias nacionais da responsabilidade directa do 

Estado, como o Ministério da Saúde, por exemplo, e pelas ONG’s nacionais. Procurámos 

demonstrar que uma aprendizagem completa dá-se associando outras necessidades sociais 

de aprendizagem à componente formal de ensino.   

A primeira secção do capítulo – EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – incide na análise 

dos dados referentes aos ganhos resultantes do trabalho educativo em favor da redução 

das taxas de mortalidade, em geral, e às taxas de mortalidade materno-infantil, em 

particular. Além disso, insistimos nos ganhos advenientes da disseminação de 

informações relativas aos cuidados primários de saúde, conducentes ao aumento da 

esperança de vida à nascença. Deste modo, centrámos a nossa reflexão sobre as 

estratégias educativo-sanitárias específicas que foram sendo adoptadas, assim como 

sobre os resultados socio-sanitários alcançados.

Na segunda secção – OUTROS ÍNDICES DE SUCESSO – procedemos a uma análise 

comparativa dos ganhos no espaço (inter-ilhas) e no tempo (1975-2005). Colocámos 

em paralelo os modestos índices sanitários dos anos 1970 – em que um aparente 

amadorismo determinado pela pobreza do país geria um modus faciendi tradicional – e 

os índices relativamente mais pujantes dos anos subsequentes. De alguma forma, estes 

resultam de outras aprendizagens e do afluxo de mais recursos financeiros a novas 

áreas sanitárias.  
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Na terceira secção – DIVERSIFICAÇÃO DA PARCERIA SOCIAL – partimos do 

princípio de que de uma parceria pragmática beneficiador/beneficiário poderão resultar 

ganhos sociais maiores e mais realistas, reflectimos sobre este encontro de interessados 

– uma ONG e uma comunidade contemplada, entre várias que tomo como exemplo – e 

sobre as estratégias utilizadas in loco. O objectivo pretendido será o de ver até que 

ponto teria sido possível levar os beneficiários a uma reflexão que lhes permitisse 

estabelecer uma comparação entre o que foram e tinham antes e o que são hoje e 

poderão vir a ser e ter doravante.

Na quarta secção – ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS À LUZ DOS 

OBJECTIVOS DO MILÉNIO PARA O DESENVOLVIMENTO – tratamos os dados 

sociais, económicos e educativos particulares de Cabo Verde (os dos primeiros anos de 

independência e os dos tempos mais modernos), confrontando-os, ao mesmo tempo, 

com as propostas do PNUD. Para conferir uma maior validade relativa aos indicadores 

que Cabo Verde terá logrado, introduzimos elementos comparativos, provenientes, 

quer de países da sub-região onde está inserido, quer de países de outros espaços 

geográficos, com outros níveis de crescimento e desenvolvimento socio-económico.   

A quinta secção – IMPORTÂNCIA DAS ONG’S – incide na avaliação do impacto 

social, económico e educativo das ONG’s, avaliação esta desenvolvida no pressuposto 

de que estas organizações – cuja filosofia de trabalho abre espaços a outras vertentes 

educativas – são capazes de proporcionar a satisfação de outras necessidades sociais, 

nomeadamente, ao nível da educação comunitária para o trabalho, da saúde, da 

sexualidade, da cidadania e não-exclusão, do ambiente, etc. No fundo, procurámos 

compreender qual o seu contributo na facilitação de condições para a realização de 

outros índices de desenvolvimento, concretamente os que decorrem do estabelecido no 

quadro dos Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento: redução da pobreza 

absoluta, controle e redução das taxas de natalidade equidade do género, etc. 

Finalmente, a última secção – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – interessa-se 

pelos riscos que advêm de um confronto irracional entre o homem e uma natureza que 

lhe é naturalmente hostil, flagelada por vários anos de seca. Revisitamos, para além da 

legislação sobre o meio ambiente, os programas curriculares gerais de cursos 

secundários e superiores, que ministram disciplinas viradas para a problemática do 

ambiente durável.    
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Concluído este intróito, passamos agora à análise pormenorizada, ao longo dos três 

capítulos que compõem esta dissertação das questões relativas à Educação e ao 

Desenvolvimento. Numa primeira abordagem, com uma perspectiva meramente teórica 

(Capítulo I); numa segunda, procurando o alcance prático dessa teoria, um enfoque, 

portanto, à forma como o ‘edifício educativo’ foi erigido em Cabo Verde; numa terceira 

fase (Capítulo III), com um estudo de caso – Cabo Verde.  

Seguir-se-ão conclusões e pistas para futuras investigações. 
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CAPÍTULO I 

A CORRELAÇÃO EDUCAÇÃO/DESENVOLVIMENTO – 
UM ENFOQUE TEÓRICO-PRÁTICO 

o SUBSÍDIOS DE UM PASSADO RECENTE 

o UMA PERSPECTIVA MAIS CONTEMPORÂNEA 

o EDUCAÇÃO – UMA VALÊNCIA RELATIVA? 

o A SUPREMACIA DA VALÊNCIA “EDUCAÇÃO”  

o UM DURO DESAFIO AOS PVD 

o IMITAR EXEMPLOS POSITIVOS 

o A MULHER DOS PVD – UM ELEMENTO ESTRATÉGICO    
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1. CORRELAÇÃO EDUCAÇÃO/DESENVOLVIMENTO – UM 
ENFOQUE TEÓRICO-PRÁTICO 

1.1 SUBSÍDIOS DE UM PASSADO RECENTE 

Quando em 1776 Adam Smith escreveu “A Riqueza das Nações22”, quis que uma 

questão, ainda hoje presente, perpassasse toda a obra: por que será que determinados países 

conseguem crescer e exibir altas taxas de desenvolvimento e, consequentemente, um 

saudável padrão de vida, enquanto outros, pelo contrário, tendem a permanecer na cauda 

do pelotão? Depois de sustentar argumentos que foram desde a acumulação de capital, o 

comércio livre, a infraestrutura institucional, sem esquecer o Governo, como estimuladores 

da prosperidade, Adam Smith avançou com o factor determinante, segundo ele: a iniciativa 

pessoal. Na verdade, assegurava, o esforço natural de todo o indivíduo23 para melhorar sua 

própria condição é um princípio tão poderoso que é capaz de levar o respectivo país ao 

desenvolvimento (Smith, 1776 : 43). 

Passaram-se séculos, e não obstante as respostas por ele avançadas – e muitas outras 

por outros estudiosos que o seguiram – a mesma interrogação continua a ser colocada24,

uma curiosidade natural relativamente ao que estará também por detrás do milagre

económico asiático. Ou seja, que factores se terão conjugado para que sociedades, como as 

da Ásia, tenham dado um tão espectacular salto em frente, enquanto países da África e da 

América Latina, que em tempos possuíam um nível de desenvolvimento similar ao da 

Malásia, por exemplo, tenham ficado muito aquém (Jamba, 1996 : 48). 

22 Smith e as suas obras são ainda hoje objecto de estudo, aparecendo na bibliografia como o pensador que 
também tentou reformar a educação, desejando dinamizar um ensino adverso a dogmas, um ensino em bases 
competitivas, para o tornar mais eficaz.   
23 Santo (2002), In “Novas Abordagens na gestão dos Recursos Humanos: Aplicação Prática de um Modelo 
de Competências na Gestão da Formação”, distingue dois tipos de  indivíduos. Um mais talentoso, que revela 
grande independência de espírito, e tende a apreciar o trabalho em contextos dinâmicos, a proporcionar novas 
experiências e novas oportunidades de aprendizagem; outro que ou não consegue ou não está apto a realizar 
inovação. A este – que indubitavelmente não é o indivíduo de Smith – Santo entende que é preciso encontrar 
“formas de o tornar mais eficaz” (ob. cit.: 233).    
24 Porque ainda hoje colocamos essa antiga questão smithiana, Greenspan (2002) considera-nos 
“descendentes intelectuais de Adam Smith”, pois, diz ele, “estamos tentando formular respostas para 
perguntas semelhantes” às que o autor de “The Wealth of Nations” fizera há séculos. Alan Greenspan é 
Presidente do Federal Reserve (Banco Central dos EUA). Ele apresentou uma reflexão sob o título 
“Estabilidade Macro-económica, Mercados Financeiros e Desenvolvimento Económico” na 2ª Conferência 
Internacional do Banco do México, na Cidade do México (12.Nov.02). Tem no Estado de Direito e na 
Educação aquilo que ele considera serem as peças de uma infra-estrutura institucional, requisitos básicos para 
o “crescimento económico sustentado”. O texto integral pode ser consultado em: 
http://livrecomercio.embaixada-americana.org.br, uma publicação do Departamento de Estado dos Estados 
Unidos – Programas Internacionais de Informação. Data da última consulta: 17.07.04.     
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A busca da resposta tem passado pela educação, uma das várias chaves – e, nalguns 

casos, a principal – passíveis de levar qualquer sociedade, se não à riqueza e à 

prosperidade, pelo menos à redução do seu índice de pobreza. Aliás, já Adam Smith, o 

fundador da célebre Escola Clássica, fizera, na obra acima citada, uma incursão aos 

domínios da educação, atribuindo à problemática lugar preponderante, na busca de uma 

educação competitiva, longe do dogmatismo académico pretendido pelos homens da fé 

religiosa.

Se, conforme recorda o Banco Mundial (BM) no seu Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2000/2001, nos anos 50 e 60, se consideraram os grandes 

investimentos em capital físico e em infraestrutura como a principal via para o 

desenvolvimento, nos anos 70 aumentou a consciencialização de que o capital físico e as 

infraestruturas não eram suficientes: “...a educação tinha [afinal] a mesma importância25”

(BM, 2000-2001).

Nos finais dos anos 60, Pinho (1968)26 desenvolveu uma investigação sob o título 

“Educação e Desenvolvimento Económico”, pretendendo demonstrar o papel da 

cooperativa escolar na estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento da economia.  

A ideia que ficou foi a de que já nessa década era indiscutível a importância da 

educação para o progresso de um país, qualquer que fosse, tendo ou não já atingido a fase 

de desenvolvimento efectivo. O que escapava à consciência geral – dizia Pinho (1968) – 

eram as verdadeiras funções da educação no desenvolvimento ou o seu papel na 

“transformação das estruturas económicas e sociais, no estímulo ao avanço tecnológico 

ou na sua actuação como investimento” (p. 211). 

 Esse consenso relativamente à correlação “educação e desenvolvimento económico”

foi discutido também nos anos 50, altura em que a teoria do capital humano já era objecto 

de debates e dissertações em vários recantos académico-sociais, ganhando preponderância 

e assumindo-se como importante componente da teoria da modernização. Se na maior 

25 Ao sector da Educação, o BM acrescentava a melhoria em saúde. A ideia é que, aumentando a capacidade 
dos sistemas de saúde dos países em desenvolvimento, proporcionar-se-á aos beneficiários mais serviços de 
saúde. E a melhoria desses cuidados aumenta o número de matriculados e reduz a pobreza, segundo 
responsáveis do BM. 
26 Carlos Pinho é considerado devotado estudioso do cooperativismo. Foi Presidente do Centro de Estudos 
Cooperativos e Desenvolvimento Económico da Universidade de S. Paulo e fez parte do Corpo Docente da 
Universidade de S. Paulo, tendo sido membro directivo do Instituto Superior de Pesquisas e Estudos 
Cooperativos de S. Paulo. 
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parte dos países africanos fustigados pelos desafios do subdesenvolvimento começava a 

germinar a ideia de soberania que permitiria aos nacionais procurarem, de forma autónoma 

e descomplexada, melhorar – social e economicamente – o nível de vida da sua ainda hoje 

crescente população, na Europa saída da segunda grande guerra, defendia-se a manutenção 

ou a reafirmação e expansão económicas.  

Em consideração estavam também outros ensinamentos – os de Beeby (1967), por 

exemplo, na ocasião director da UNESCO27, encarregue de organizar programas 

educacionais – e em que a educação era vista como  

força impulsionadora de mudança social, facto que se tornou 
evidente quando o crescimento tecnológico do após-guerra revelou a 
insuficiência dos sistemas educacionais dos países desenvolvidos e ‘a 
trágica falta de homens e mulheres instruídos’ nos países emergentes 
(isto é, subdesenvolvidos) (Beeby, 1967)

Investir na educação era crescentemente assumido como uma via privilegiada de 

promoção do crescimento económico, com interessantes evidências internacionais, de que 

falaremos mais adiante, a indicar uma relação positiva entre desenvolvimento humano e 

crescimento económico. 

Vários são, portanto, os estudiosos da matéria convictos de que educação outra coisa 

não é, senão, um agente que promove a sociedade e seus membros, que se auto-aperfeiçoa 

e cria riqueza; que propicia o desenvolvimento da economia. É assim que Marshal (1890 : 

209) relacionou a educação com as necessidades das forças de trabalho, na convicção de 

que a primeira proporcionava ao empregado mais inteligência e maior capacidade de 

decisão, pois trata-se de importante meio de produção da riqueza  material; os marxistas, 

na pessoa do seu pensador, Karl Marx (1946 : 493), viam na educação um meio através do 

qual os trabalhadores poderiam ver atenuadas as consequências desfavoráveis da divisão 

27 C.E. Beeby, entre várias outras funções, desempenhou ainda as de educador na Nova Zelândia. Ele foi 
defensor da necessidade de planeamento educacional específico a cada região, quer para se atender às 
necessidades peculiares dos países desenvolvidos – e dos que ele mesmo chamava países “emergentes” – 
quer para se aliar a quantidade educacional à qualidade. 
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parcial do trabalho para sua classe28; Lewis (1960 : 231-234) defendeu que o aumento da 

produção estava condicionado ao investimento que na educação se fizesse. Este autor 

avançou com uma dupla perspectiva – diferentes, mas complementares – sobre os 

programas educativos: uma que dá vazão àquilo que chamou “serviço de consumo”29; a 

outra que, obedecendo a “planos de desenvolvimento económico”, prioriza a educação 

superior, a educação técnica e a educação de adultos; Myrdal (1958), economista sueco, 

chegou a considerar um “fracasso” qualquer programa de desenvolvimento que ignorasse a 

vertente alfabetização de grande parte do colectivo nacional, o tal serviço de consumo, de 

Lewis (1960). A sua perspectiva sugeria, ainda, para além da universalização do ensino 

primário, reformas radicais que culminassem na determinação do tipo de especialistas a 

formar, se especialistas do domínio técnico ou do domínio das humanidades30. Lacoste 

(1966), mais recentemente, sugere, nesta mesma linha de ideias, um relativo equilíbrio 

entre quadros sociais e técnicos – insuficientes nos Países em Vias de Desenvolvimento 

(PVD) – cuja carência, diz, se faz sentir com toda a sua gravidade quando se deseja lutar 

verdadeiramente contra o subdesenvolvimento (Lacoste, 1966 : 25).

Nos anos 60 surgiram também estudos relativos à aplicação da análise económica à 

educação, maioritariamente de autores ingleses e americanos. Na sua obra, Pinho (ob. cit., 

1968 : 217-218) faz uma resenha de alguns desses estudos, cujas pretensões eram medir a 

importância do capital humano no desenvolvimento: os lucros da educação a curto e a 

longo prazo, a sua produtividade, as despesas com a educação, etc. São estudos pertinentes, 

a julgar-se pela experiência académica acumulada pelos seus autores. Dois exemplos: 

Frederick Harbison (1964), professor de Economia da Universidade de Princeton, 

juntamente com Charles A. Myers (1964), do Instituto de Tecnologias de Massachussetts, 

procuraram mostrar, após um estudo global do desenvolvimento dos recursos humanos, 

28 Para Marx, em “Trabalho, Juventude e Educação Politécnica”, da combinação do trabalho produtivo, pago 
com a educação mental... e com a aprendizagem politécnica, resultará uma classe operária com um nível bem 
superior ao das classes burguesa e aristocrática. 
29 Lewis (1960) fala na alfabetização, tradicionalmente dirigida a lavradores, donas de casa, empregados 
domésticos e outros, cuja produtividade, apesar de revelar manifesta dificuldade em cobrir o seu custo, 
apresenta o ganho de contribuir para que os beneficiários compreendam melhor o mundo que os rodeia. Um 
ganho, portanto.  
30 A perspectiva de Gunnar Myrdal relançou no limiar dos anos 60 uma discussão académico-prática muito 
actual nos dias de hoje, a de saber que tipo de formação abraçar, se a formação de administradores, médicos, 
engenheiros agrónomos e técnicos em geral; ou especialistas em direito, filosofia, línguas e literatura. Esta 
última opção era vista por ele como propiciadora de quadros virados para “um ideal do século XVIII”,
proveniente do Ocidente e que equivalia – diz ele – a “perigoso atraso intelectual” [In: “Une Economie 
Internationale” (1958 : 263), Paris].   
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como a educação e o planeamento da mão de obra devem integrar-se no desenvolvimento 

económico e social. A base de estudo de Harbison e Myers eram experiências sobre a 

problemática do desenvolvimento dos recursos humanos em mais de 35 países. Depois de 

os reunirem em 4 subgrupos, sob designação de “subdesenvolvidos”, “parcialmente

desenvovidos”, “semi-avançados” e “avançados”31, concluíram da necessidade de definir 

estratégias individuais de desenvolvimento dos respectivos recursos humanos. Um outro 

estudo que aplica a análise económica à educação, foi desenvolvido por Vayser (1968). A 

educação afigurava-se-lhe como investimento produtivo. O autor procurou a relação 

custo/benefício e avaliou o seu retorno, recorrendo a diversas abordagens. Comparou as 

externalidades individuais32 e colocou no cabaz de análise as finanças públicas da 

educação e as fontes financeiras proporcionadas directamente pelos chamados 

consumidores de educação.  

A propósito deste conceito – “externalidades” – Thys-Clément (1995), autor de “The 

Crisis of the University”, alia-o à Educação, definindo-o como sendo o benefício recebido 

pela sociedade, para além do benefício privado individual (ob. cit., 1995 : 106). De um 

modo geral, este conceito é usado para comparar os benefícios sociais e os benefícios 

privados de uma actividade.  

1.2 UMA PERSPECTIVA MAIS CONTEMPORÂNEA   

A procura da educação para fins económicos é sempre contemporânea, prosseguindo 

hoje um pouco por todo o lado, um desejo manifesto de responder à pressão do progresso 

técnico e da modernização.  

O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1980, publicação patrocinada pelo 

Banco Mundial (BM), articulou a noção de investimentos em capital físico e em infra-

estruturas – tidas, conforme dissemos atrás, nas décadas de 50 e 60 como vias importantes 

para o desenvolvimento – com o investimento no sector educativo, para argumentar que a 

31 Essa requalificação foi feita, segundo Pinho (1968 : 217), com base em indicadores quantitativos. As 
estratégias individuais de desenvolvimento dos recursos humanos nesses países deveriam adequar-se ao 
contexto dos imperativos ou das pressões políticas e económicas predominantes.   
32 Thys-Clément (1995), autor de “The Crisis of the University”, define o conceito de “externalidade” em 
educação como sendo o benefício recebido pela sociedade, para além do benefício privado individual (ob. 
cit., 1995 : 106). De um modo geral, o conceito é usado para comparar os benefícios sociais e os benefícios 
privados de uma actividade. 
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melhoria na educação (e na saúde) era importante, não só por si própria, como para 

promover o aumento do rendimento da população pobre.  

Ainda nessa década, mais concretamente após a chamada crise da dívida, recessão 

global e experiências contrastantes do leste da Ásia e América Latina33, sul da Ásia e 

África Sub-sahariana, a ênfase é colocada na melhoria da gestão económica e na 

liberalização das forças de mercado (Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 

2000/2001 : 6). Dez anos depois, um novo Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 

(1990) propunha uma estratégia dupla:  

promover o crescimento com uso intensivo de mão-de-obra, 
mediante abertura económica e investimento em infra-estrutura; 
proporcionar serviços básicos de saúde e educação. 

Continua-se a alertar para a importância de acções educativas tendentes à melhoria 

das aptidões e da capacidade do trabalhador, capital humano essencial ao êxito económico 

numa economia globalizada cada vez mais integrada e competitiva. Assim sendo, poder-

se-á melhorar o padrão de vida familiar; as oportunidades conhecerão maior expansão; a 

produtividade será aumentada; o investimento de capital atraído; a capacidade de auferir 

rendimento mais elevado (BM, 1995 : 42). No mesmo sentido, outras credenciadas 

organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE)34, vêem nela uma espécie de fórmula recomendável a todos os países 

interessados em experimentar com sucesso uma mudança, seja da sua economia seja na sua 

sociedade (Stoer, 2000 : 11)35.

33 Jamba (1996) analisa esse contraste entre a Ásia e a América Latina em “Há que ter Confiança”, in Revista 
“Vida”, parte integrante de “O Independente”, Nº403, 02.02.03. 
34 A OCDE alberga os países – europeus asiáticos, americanos e outros – mais desenvolvidos do mundo. É a 
organização que orienta os Estados-membros nas respectivas políticas económicas e de investimento. Em 
1998 publicou “L’Investissement dans le Capital Humain – Une Compairaison Internationale”, um estudo 
sobre questões relacionadas com investimentos em educação e formação. Ver, em Anexo, relação dos países 
que ratificaram a Convenção da OCDE – http://www.oecd.org
35 Steve Stoer, que entre várias obras, publicou “Educação e Mudança Social em Portugal – 1979-1980, Uma 
Década de Transição” profere este testemunho em “Educação e Desenvolvimento Económico – Contribuição 
para o estudo da natureza presente de uma relação”, de Mesquita (2000), obra cujo prefácio é por ele 
assinado.
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Para Jacques Delors, agora que entrámos no século XXI, a actividade educativa e 

formativa – em todas as suas componentes – perfila-se como um dos motores principais do 

desenvolvimento. Na esteira do enfoque dos estudiosos dos anos 60, o antigo Presidente da 

Comissão Europeia assegura que essa actividade contribui não só para o progresso 

científico, como para o avanço geral dos conhecimentos que, em seu entender, constituem 

o factor decisivo do crescimento económico. Na sua perspectiva, os novos tempos apelam 

por novas aptidões, desafiando os sistemas educativos a darem resposta à necessidade do 

capital humano, ao investimento educativo para a produtividade. Espera-se, pois, que os 

sistemas educativos  

“[assegurem] não só (...) os anos de escolarização ou de formação 
profissional estritamente necessários, mas formando cientistas, 
inovadores e quadros técnicos de alto nível” (Delors et. Al., 1996 : 62) 36

De uma situação em que à educação eram associados valores inalienáveis emanados 

de um espaço académico37, assistimos a uma mudança de paradigma. Na verdade, no 

pensamento político contemporâneo, talvez mesmo “dominante”, para utilizar a expressão 

de Mesquita (2000), as prioridades educativas, a racionalização da administração 

educativa, a aproximação da educação às empresas e à economia, ganham consenso, 

tornando-se inquestionáveis em nome do chamado “interesse nacional” (Mesquita, 2000 : 

63).

Entende-se, assim, que à educação seja debitada a responsabilidade por situações de 

fracasso em economias nacionais, algumas delas gigantes, como é o caso dos Estados 

Unidos da América (EUA), onde já se fala na debilidade das instituições educativas, no 

elevado índice de abandono escolar e no aumento do analfabetismo funcional, entre outras 

situações, como responsáveis pela situação de decréscimo da produtividade económica, do 

36 O testemunho de Jacques Delors e de vários outros estudiosos da área da educação, entre os quais o antigo 
ministro português da educação Roberto Carneiro, aparece num relatório para a UNESCO (1996), sob o 
título “Educação: Um Tesouro a Descobrir”.   
37 Esse espaço académico é a Escola de que fala Apple (1996), na sua obra “La Creatión de Una Audiencia 
Cautiva”, onde a democracia se constrói com tenacidade e esforço, implicando isso uma ideia interactiva de 
cidadania (ob.cit.: 143).    
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desemprego, da pobreza e da perda de competitividade americana no confronto com outras 

economias, etc. (Apple, ob. cit. 119)38

Recentemente, e à semelhança do que se verificou nos anos 60, voltaram a aparecer 

estudos destinados a medir a contribuição da educação no processo de crescimento 

económico. Um desses estudos foi iniciado por Denison (1979) e concluído por Pancavel 

(1991). O primeiro, através do growth accountig, procurou estimar os coeficientes de uma 

função de produção, em que o capital e o trabalho foram tidos como inputs principais, 

enquanto a qualidade dos inputs do trabalho é medida por um índice referente ao nível de 

escolaridade e formação dos trabalhadores, ponderado pela taxa salarial média associada a 

esses níveis de escolaridade e formação. Em 1991, Pencavel retoma esse estudo através de 

uma recolha de resultados saídos da aplicação da metodologia de Denison (1979), e 

conclui que o capital humano teve influência no crescimento da economia, numa 

substancial percentagem (3% a 34%)39.

1.3. EDUCAÇÃO – UMA VALÊNCIA RELATIVA? 

Alguns cépticos colocam reservas relativamente aos verdadeiros ganhos advenientes 

da necessária opção pelo investimento na educação como factor de desenvolvimento, 

valendo, entre outros, o exemplo resultante do interessante caso da Inglaterra do século 

XIX que logrou tornar-se, já nessa época, um gigante industrial, sem investimentos 

significativos em educação. Ao contrário, o caso do Egipto – 47º na lista dos países mais 

pobres do mundo, em 1980 – que, longe de subir no ranking, perdeu um lugar 10 anos 

depois (48º, em 1990), apesar da forte aposta no ensino, do básico ao universitário40,

38 Esta questão é discutida por Mesquita (ob. cit. : 63-64), para quem um cenário educativo como esse poderá 
levantar não só a questão do saber como a importância de um debate sobre o sentido e o conteúdo das 
transformações na educação. A leitura da obra permite-nos ver que os receios de Mesquita resultam das 
previsões de Apple, segundo quem teremos, dessa concepção de escolas – acaso for levada ao extremo – que 
o cidadão, “enquanto ser político, com direitos  e obrigações recíprocos desaparece, ficando no seu lugar o 
indivíduo enquanto consumidor”, com o sistema educativo a se integrar nos mecanismos de um mercado sem 
barreiras. 
39 Ainda sobre esse estudo, ver “Educação e Desenvolvimento Económico – Contribuição para o Estudo da 
Natureza Presente de uma Relação”, de Leopoldo Mesquita (2002). 
40 Filomena Mónica (2003), portuguesa, Professora Universitária, em  “A Educação: Os Mitos e o Pêndulo”, 
publicado no diário português Público (23.Fev.03) recorda que os egípcios aumentaram em cerca de 90 por 
cento a frequência do ensino básico; 32 para 75 por cento ensino secundário; duplicação do ensino 
universitário. E conclui pela falsidade da correlação entre educação e crescimento económico.  
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crescendo entre 1960 e 2000 escassos 2 por cento ao ano (Mónica, 2003). É o sentimento 

de que a educação, isoladamente e por si só, terá dificuldades em abordar os problemas 

sociais mais fundamentais da pobreza, da justiça, do deslocamento cultural, da identidade, 

etc. (Olson et. al, 2000 : 14).

Os exemplos referidos vão ao encontro dos princípios defendidos por sociólogos 

como Bernstein (1990) e Bourdieu (1979), de que falamos anteriormente, ambos 

defensores da manutenção e do reforço da autonomia relativa da educação perante a 

economia. Ou seja, vemos que permanece a convicção da impossibilidade prática de 

estabelecimento de uma relação de correspondência entre a estrutura ocupacional – sendo 

aqui irrelevante, segundo Stoer (2000), o grau de desenvolvimento – e a que resultará de 

melhorias do sistema educativo. Reduzida a uma mera relação técnica, ficava, obviamente, 

tanto a educação (nas suas diversas modalidades) como a produção efectiva (Stoer, 2000 : 

11).

Mas, a história recente, seja da Alemanha devastada pelas duas grandes guerras, seja 

da Coreia do Sul dos anos 50, aparece como contra-exemplo, indo aliás de encontro às 

premissas de Basil Bernstein, Pierre Bourdieu e seus discípulos, pouco tendo a ver, 

portanto, seja com o exemplo anglófono seja com o egípcio. Os alemães e os sul-coreanos 

são paradigmas felizes de como o elemento humano escolarizado pode desbravar caminho 

para  uma rápida remoção dos obstáculos e consequente abertura à recuperação económica. 

Para Martins (2003)41, a Coreia do Sul é bem o demonstrativo de como a prioridade em 

educação contribuiu para o respectivo e subsequente sucesso económico, empregando 46 

por cento dos nacionais no sector terciário – uma das taxas mais altas do mundo e que 

proporcionaram aos sul-coreanos uma taxa de crescimento de 7 por cento/ano, entre 1960 e 

2000. Estes exemplos sustentam a tese da existência de uma forte ligação entre a educação 

e a produção, numa clara consideração do peso decisivo das relações sociais 

41 Guilherme Oliveira Martins (2003), ex-ministro da Educação português, escreveu  “Para se Construir Um 
País Constrói-se Primeiro Uma Escola” (Público 27.Fev.03) para, entre outras observações, assegurar que 
todos os conteúdos do desenvolvimento exigem agentes qualificados, para além de um conjunto de valores 
que, diz ele, emergindo na liberdade, têm de ser cultivados e promovidos na escola. 
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“não apenas à tarefa de preparar os jovens para o mercado de 
trabalho, mas também as de promover o desenvolvimento individual42 e 
formação para a cidadania43 (Stoer, 2000 : 11)44

Dado à complexidade da problemática e tendo em conta a magnitude do desafio que 

os governantes dos PVD tinham pela frente, antes mesmo dos anos 60, Higgins (1961 : 

24)45 sugeriu: “na dúvida, educai”, tanto mais que a educação poderá sempre emprestar 

subsídios diversos e exercer um papel directo no avanço do entendimento do mundo, de 

outros e de nós próprios, como ele dizia, e esses entendimentos valem por, no mínimo, 

exercerem um papel ainda que indirecto na solução dos problemas sociais mais amplos 

(Olson et. al Idem : Ibidem).

Como vimos, não se trata de meros exercícios académicos isolados. A esse 

pensamento político, económico e social, se juntam, de há décadas a esta parte,   

credenciados organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM), a UNESCO e 

outros, que vem sugerindo aos PVD a opção pela educação como o cânon que não pode ser 

negligenciado nos projectos de desenvolvimento. Desde a educação na forma de serviço de 

consumo – em forma de alfabetização – de que fala Lewis (1960), passando por uma 

educação em sintonia com planos de desenvolvimento económico. A convicção de que, no 

mínimo, a sua ausência – ou seja, população analfabeta, carência de formação técnica e  

profissional, deficientes cursos a um nível superior (humanidades e científicas) – poderá 

funcionar como empecilho ao desenvolvimento socio-económico. 

1.3 A SUPREMACIA DA VALÊNCIA  “EDUCAÇÃO” 

Ávidos pela modernidade, os povos das sociedades em vias de desenvolvimento 

ambicionam, também, um mundo sem pobreza e sem a miséria por ela criada. Povos para 

42 Aqui, quando Stoer fala na promoção do “desenvolvimento individual”, ele faz um parêntesis para advertir 
para a possibilidade que se abre à “legitimação das desigualdades sociais”.
43 Idem, para explicar que, em parte, essa “formação para a cidadania” assenta na função de controlo social 
por parte do sistema educativo, que encontra na escola de Apple (ob. cit. : 119), o tal espaço partilhado, onde 
“a democracia se constrói com tenacidade”, tendo no horizonte a interactividade em favor da cidadania.  
44 In prefácio de “Educação e Desenvolvimento Económico – Contribuição para o estudo da natureza 
presente de uma relação”, de Mesquita (2000). 
45 Benjamin Higgins, professor norte-americano de economia e especialista em questões de 
Desenvolvimento, publicou “Directrizes para o Desenvolvimento e a Estabilização de Economias 
Regionalizadas”, In Revista Brasileira de Economia, Nº 4, 1961, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 
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quem se tem recomendado a opção pela educação, como importante instrumento de 

inversão do status quo46. A educação afigura-se, portanto, como fundamental para o 

sucesso de qualquer sociedade moderna (Keating, 2000 : 381). Na verdade, ela é 

preocupação central durante períodos de transição social quando a flexibilidade e a 

adaptabilidade das populações e das instituições dos PVD são mais seriamente desafiadas 

(Idem : Ibidem), como o parece ser agora. Os subsídios de Keating reportam à velocidade 

das transformações económicas e sociais do presente século que, diz ele, apresentam 

desafios complexos sem precedentes a todas as sociedades contemporâneas. 

O comércio e as novas tecnologias de informação (NTI), para além da educação, são 

também frequentes vezes apontados como propiciadores de condições que possibilitam os 

países pobres e seus povos prosperar. O primeiro, no pressuposto de que basta aos países 

ricos reduzirem as suas barreiras comerciais para que o crescimento nos países em 

desenvolvimento se aproxime em 0,5 por cento adicional a longo prazo – e reduzir a 

pobrezza de outros 300 milhões de pessoas no horizonte 2015 [(Relatório dos Indicadores 

do Desenvolvimento Mundial (WDI, 2003)]47. Mas, é o próprio BM que adverte os 

decisores políticos de que esse comércio livre sem barreiras é insuficiente, pois, só bons 

serviços de educação – aliados à saúde – darão às pessoas o know-how de que necessitam 

para tirar proveito dessas oportunidades que se cruzam no mundo globalizado de negócios.  

Quanto às NTI – ligação das telecomunicações com a informática – apesar de terem 

vindo revolucionar toda a vida na nossa sociedade, desde a produção ao consumo, das 

relações profissionais às relações sociais, estão condicionadas ao capital humano, devido à 

sua flexibilidade, produtividade e integração do conhecimento. Sabendo-se que hoje as 

diferenças de capacidade competitiva entre países e regiões dependem de variadíssimos 

factores económicos e sociais, Kelly (1997) é de opinião que essa dependência das NTI é 

maior relativamente aos recursos humanos, sendo que o desenvolvimento de uma 

capacidade de absorção das NTI resulta de uma boa formação desses recursos humanos.  

46 Recentemente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) decidiu por uma outra 
forma de contornar as dificuldades de avaliação do desenvolvimento de um dado país. O grau de 
desenvolvimento de um país passou a ser calculado com base em três componentes essenciais: Esperança de 
vida à nascença; Nível de instrução; Produto Interno Bruto. Deste modo, e a partir do índice de cada um dos 
indicadores referidos, calcula o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que varia de 0 a 1. Assim, são 
Países de Desenvolvimento Humano (PDH) elevado, aqueles cujo IDH seja igual ou superior a 0,800; PDH 
médio, IDH oscilando entre 0,500 e 0,799; PDH baixo, IDH inferior a 0,500.   
47 Trata-se de uma publicação já tradicional do BM. 
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Mais consensual, Keating (2000) entende que actualmente, as sociedades devem lidar 

simultaneamente com a competição económica global, com a procura de novas 

competências na população, com a provisão de oportunidades para a saúde e o bem estar 

de toda a população e com a manutenção do tecido social para alimentar, socializar e 

educar a próxima geração (ob. cit.: 338). Nesta corrente de pensamento, Moutinho (2002), 

enfatizando as NTI –

“no sentido lato que inclui todos os aspectos relacionados com a 
gestão e o processamento do conhecimento através de computadores e 
redes de comunicação” (Moutinho, 2002 : 437) –

vê nessas ligações das telecomunicações com a informática, um importante elemento que 

facilita e acelera o aumento da eficiência e da produtividade, que diminui custos, que 

descentraliza as esferas de decisão, etc., mas, sobretudo, um optimizador do capital 

humano que, com o background escolar prévio, está em melhores condições de operar nos 

sistemas de gestão documental, controlar fluxos automatizados de informação, operar e 

rentabilizar as plataformas do emergente comércio electrónico, etc. 

1.4 UM DURO DESAFIO AOS PVD  

Acreditar, portanto, que a educação poderá desempenhar um papel relevante nos 

PVD, emprestando inputs, seja para o melhoramento do nível de vida da sua crescente 

população – particularmente, mais e melhor saúde, diminuição da taxa de natalidade, 

redução da taxa de mortalidade infantil, redução do coeficiente de mortalidade materna48 – 

seja para lhes permitir diminuir a distância tecnológica que continua a separá-los dos 

chamados países desenvolvidos, sugere uma firme aposta no sector, tão duro se afigura o 

desafio que têm pela frente. 

48 Ressalve-se aqui, na esteira do que escreve o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) – Comissão Económica para a África, numa das suas publicações – Relatório Nacional para o Vº 
Fórum sobre a “Governação em África” (2002), o caso “Cabo Verde: Governação Local na Perspectiva de 
Redução da Pobreza”, decorrido em Maputo – que a pobreza assume-se como um fenómeno 
multidimensional, não se resumindo, portanto, à mera questão de rendimento, mesmo sendo essencial essa 
dimensão. Sugere, pois, uma intervenção multifacetada, que não se confina a muito importante educação.     
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O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/2001, do BM, estima um 

acréscimo populacional de 2 milhares de milhão de habitantes para os próximos 25 anos, a 

nível global, sendo que a maior parte dos nascimentos – 97 por cento dos novos habitantes 

do planeta – registar-se-á nos PVD. O documento prossegue com dados pouco 

encorajadores relativamente a hipotéticos ganhos nas próximas décadas. Na verdade, para 

reduzir a pobreza a metade em 25 anos (1990-2015), seria necessário que anualmente se 

registasse uma taxa composta de declínio populacional de 2,7 por cento, o que não tende a 

acontecer, segundo o Relatório, tanto mais que as últimas estimativas do BM indicam uma 

redução de cerca de 1,7 por cento ao ano, entre 1990 e 1998. E justifica: 

“o progresso lento observado em algumas regiões se deve em 
grande parte ao crescimento baixo ou negativo. Em alguns casos, o 
crescimento da desigualdade agravou esse efeito; isso é particularmente 
válido em alguns países da ex-União Soviética”. (ob. cit. : 6) 

Preocupante é, também, a elevada taxa de mortalidade infantil a nível da África Sub-

sahariana, situação fortemente agravada pela epidemia da SIDA. O BM preconiza a 

redução dessa mortalidade em pelo menos dois terços, entre 1990 e 2015, não obstante o 

pessimismo dos seus especialistas quanto ao sucesso da campanha em curso. É que essa 

redução em dois terços significaria um declínio de 30 por cento, entre 1990 e 199849 (Idem 

: Ibidem).

Igualmente o abrandamento dos coeficientes de mortalidade materna está a ser muito 

lento relativamente às metas estabelecidas para a mortalidade infantil (redução em 2/3), 

com a agravante de ainda não terem sido adoptadas medidas específicas que permitam 

eliminar barreiras culturais, sociais e económicas facilitadoras do alcance das metas de 

igualdade em educação para raparigas e rapazes (WDI, 2003).  

A nível do ensino em geral, a situação é igualmente de preocupação, estimando-se 

que, especialmente na África Sub-sahariana, talvez a taxa de matrícula nas escolas não 

venha a resultar na cobertura da população pela educação primária universal50.

49 O pessimismo dos especialistas do BM resulta do falhanço da campanha, com igual objectivo, levada a 
cabo junto a outros países – estes desenvolvidos, a braços também com a doença, mas com melhores 
condições socio-económicas de combate à epidemia – onde se registaram ganhos de apenas cerca de 10% 
(BM, 2000/2001).   
50 Esse Relatório sobre WDI é uma compilação exaustiva e minuciosa de dados colhidos em órgãos de 
estatística nacionais e internacionais. Essa edição de 2003 assinala impressionantes disparidades entre a 
qualidade de vida nos países ricos (PR) e nos países pobres (PP). Reporta, por exemplo, que 7 de cada 1000 
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É esta linha de preocupações e a natural procura de soluções que clama por mais e 

melhor educação nos PVD, uma campanha que tem por detrás organismos internacionais e 

personalidades das mais diversas sensibilidades, como vimos. Dhar, Bailey et. al (2002), 

autores de um estudo recente sobre Timor-Leste51, têm aconselhado os timorenses a 

apostarem ainda mais na educação como a plataforma para o desenvolvimento do seu 

jovem país. Depois de em 22 anos (1976-1998) ter aumentado em mais de 11 vezes a taxa 

de matrícula nas escolas primárias, o ciclo preparatório em mais de 100 vezes; o 

secundário em cerca de 228 vezes, surgem Dhar, Bailey et al. a defenderem uma “relação

positiva entre o desenvolvimento humano e o crescimento” (ob. cit.: 60). Um ganho nesses 

domínios, dizem estes autores, permitir-lhes-á melhorias no desenvolvimento humano, 

sendo também certo que criará recursos necessários à saúde e à educação que, por sua vez 

melhoradas, contribuirão para a produtividade no trabalho. O aumento dos níveis 

educacionais em Timor-Leste, país a braços com problemas de subdesenvolvimento, está 

associado a uma maior capacidade para: 

melhorar a mistura dos insumos e aumentar a produtividade 
agrícola;
alterar o conjunto de produtos que se produzem em função de 
sinais que se recebem do mercado; 
mudar de ocupação ou de sector para responder a oportunidades 
económicas.

(Dhar, Bailey et al., 2002 : 60) 

Atingir as metas internacionais de desenvolvimento nos restantes PVD, perfila-se 

como um desejo permanente. Mas tudo aponta para que continue a ser apenas uma 

vontade, pelo menos nas próximas décadas, a avaliar-se pelas previsões do BM. Estima-se 

que uma reviravolta imporia, em termos de contrapartida, o empreendimento de acções 

capazes de promover o crescimento económico e reduzir a desigualdade de renda (Idem : 

crianças nos PR morrem antes dos 5 anos de idade, contra 125 por 1000 nos PP; 14 em cada 100 000 
nascimentos vivos nos PR resultam em mortalidade materna, contra mil em cada 100 000 nos PP; os PR já 
atingiram a meta de educar todas as meninas no nível do 1º Grau. Nos PP, como no Sudeste asiático, fica-se 
pelos 61 por cento que completam esse nível.  
51 Este estudo – “Timor-leste: Desafios para uma Nação Nova” – pode ser consultado em: 
http://1nweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Countries/East+Timor. Data da última consulta: 23.07.04. 
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Ibidem). Em 2003, os WDI52 previram que o número de pobres em África registará um 

aumento de 315 milhões, em 1999, e de 404 milhões, em 201553, perspectivando igual 

sorte para o Oriente Médio54.

1.5 IMITAR EXEMPLOS POSITIVOS 

Dados há que demonstram que o aumento do número de matrículas nas escolas, 

especialmente de elementos do sexo feminino, têm efeitos positivos na diminuição das 

taxas de pobreza e da mortalidade, para além de proporcionar outros importantes ganhos a 

nível do crescimento económico de que falaremos mais adiante.  

Quando em 2000 o BM publicou o seu Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial 

(2000/2001), lembrou que na década de 90, o mundo em geral não estava no caminho certo 

para atingir essas metas – matrícula a todas as crianças, maior igualdade, habilitação das 

mulheres, etc. Mas, não deixou de ressalvar progressos interessantes do ponto de vista 

dessas realizações em alguns países e regiões que, no entender dos seus especialistas, 

mostram o que pode ser feito. Esses exemplos provêem da  

China [que] reduziu a população pobre de 360 milhões em 1990 
para cerca de 210 milhões em 1998. Maurícias [que] cortou seu 
orçamento militar e investiu mais em saúde e educação. Hoje, todos os 
mauricianos têm acesso ao saneamento e 98% dos partos são atendidos 
por pessoal qualificado. Muitos países latino-americanos se 
aproximaram mais da igualdade entre os sexos em termos de educação 
(Idem : Ibidem).

52 Os WDI foram divulgados pelo Washington, D.C., em 13.Abr.03, News Release Nº 2003/287/S. 
Tradicionalmente, acompanham o progresso na realização das Metas de Desenvolvimento do Milénio. Nesta 
edição argumentam que o combate à pobreza está ao alcance dos cabo-verdianos, bastando uma acção 
decisiva, em vários sectores, nomeadamente no da educação.  
53 Curiosamente – e segundo as mesmas estimativas do WDI – nessa data (2015) as taxas globais da pobreza 
cairiam para menos de metade de seu nível em 1990. Pelo menos 360 milhões de pessoas sairiam da pobreza 
extrema, sem grandes ganhos, seja para a África seja para o Médio Oriente. É que a força impulsionadora 
desse progresso – manutenção do crescimento da economia mundial ao mesmo ritmo até ao ano 2015 – estão 
na Ásia e na Europa Oriental, onde os WDI estimam, respectivamente, um rápido e uma melhoria de 
crescimento.  
54 Já na década de 90, a região do Oriente Médio/Norte de África havia registado um aumento de pessoas 
pobres na ordem dos 5 milhões para seis milhões, enquanto a África via a sua cifra de 241 milhões disparar 
para os cerca de 315 milhões.  
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Sugeria-se, pois, aos países com as dificuldades que atrás apontámos, a imitação desses 

exemplos positivos, em favor da realização da mais imperativa aspiração humana, que é, 

segundo o documento, um mundo sem pobreza e sem a miséria por ela criada. Nessa senda 

estão há anos a Botsuana, o Lesoto e o Uganda, que registaram avanços com o crescimento 

do rendimento per capita e a redução dos índices de pobreza (Sala-i-Martin, 2002; Banco 

Mundial, 2002)55.

Depois de dar pistas e sugerir aquilo a que chama “uma estratégia de redução da 

pobreza”, o BM avança com pelo menos sete metas fixadas pela comunidade 

internacional, metas essas elaboradas com base nos debates realizados em várias 

conferências das Nações Unidas, durante a década de 90 e que devem  ser alcançados até 

2015. São elas:

a redução para metade da proporção de pessoas que vivem em 
pobreza extrema, significando isso ter menos de um dólar por 
dia;
educação primária universal;
eliminação da desigualdade por sexo na educação primária e 
secundária até 2005; 
redução da mortalidade infantil em dois terços;
redução da mortalidade materna em três quartos;
assegurar o  acesso universal a serviços de saúde reprodutiva;
implementação de estratégias nacionais de desenvolvimento 
sustentável em todos os países até 2005, para reverter a perda 
dos recursos ambientais até 2015. 

Essas metas incluem a redução da pobreza e privação humana em várias dimensões. Na 

linha do sucesso alcançado pela China, Maurícias, Lesoto, Uganda, Botsuana e alguns 

países latino-americanos, a mensagem do BM é a de que 

“se alguns países podem registar um grande progresso no sentido 
de reduzir a pobreza em suas diversas formas, outros também podem 
fazê-lo” (ob. cit. : 5).

55 Esses exemplos de sucesso são também tratados por Greenspan (ob. cit. 2002). Vide texto integral In 
http://livrecomercio.embaixada-americana.org.br, uma publicação do Departamento de Estado dos Estado 
Unidos – Programas Internacionais de Informação. Data da última consulta: 17.07.04     



45

1.6 A MULHER DOS PVD – UM ELEMENTO ESTRATÉGICO 

Vítimas de sua própria condição, as mulheres dos PVD, particularmente as do 

continente africano, continuam marcadas por duas aparentes “fatalidades” – manutenção 

de desigualdade por sexo na educação primária e secundária (com vantagem para o 

elemento masculino) e alta taxa de mortalidade materna, que muito particularmente as 

afecta. Situações que, se por um lado as colocam à margem do xadrez político e social 

dos/nos seus países, por outro, perpetuam-nas na contingência de elo mais fraco da/na sua 

própria sociedade, ante a negligência visível dos decisores políticos nacionais. Tanto assim 

é que, conforme vimos atrás, o BM colocou essas duas preocupações no rol dos obstáculos 

a vencer nos próximos 10 anos (2015), desafiando a redução da taxa de mortalidade 

materna, em três quartos, e o fomento da igualdade de tratamento do elemento feminino, 

relativamente ao masculino, em termos de acesso à escola56.

Esta preocupação mundial, particularmente para com a protecção, bem estar social e 

sanitário das mulheres nos PVD e com o respectivo municiamento, em termos de mais 

know how académico, muito mais do que um imperativo de ética e de justiça57, assume um 

carácter utilitário, no que toca a ganhos económicos necessários aos países de onde são 

naturais e/ou onde vivem. Desde logo, por advirem delas interessantes e inteligentes 

contribuições, seja pela sua entrega ao trabalho e o natural savoir faire no mundo laboral, 

seja pela sua adesão à luta pelo controle da fecundidade. O BM (2000) chega a estimar que 

o futuro do crescimento económico de África está mais dependente das qualificações 

profissionais e da capacidade para diminuir as taxas de natalidade do que dos recursos 

naturais africanos58. Defendendo que o crescimento numa economia globalizada com base 

56 Este problema não é tanto um exclusivo dos PVD. Encontramo-lo um pouco na Europa, apesar da abismal 
diferença. O Centro para a Investigação e Inovação no Ensino da OCDE (1992 : 26), depois de avaliar o nível 
de formação entre homens e mulheres, na globalidade dos estados que dela fazem parte constatou grandes 
diferenças entre os dois sexos na maior parte deles. As mulheres são, geralmente, proporcionalmente mais 
numerosas nos níveis inferiores de formação; são igualmente mais numerosas nos cursos de formação 
superior do tipo não universitário. Isso acontece, segundo a OCDE, com incidência maior em países como 
Portugal, Austrália e Japão. Os homens continuam a dominar no ensino universitário: comparativamente às 
mulheres, há duas vezes mais homens com formação universitária na Bélgica, no Japão, nos Países Baixos e 
na Suíça.   
57 A UNESCO (1995 : 3-4) fala no natural desejo de aquisição de saberes e competências que permitirão às 
mulheres assumirem as suas responsabilidades de cidadãs e agentes económicos. Desejam participar na 
condução dos assuntos públicos. 
58 Esses dados do BM – BM/Can África Claim the 21st Century – aparecem numa Nota de Imprensa N.º 
2000/363/AFR, publicada em 30.05.04. Podem ser consultados no site 
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na informação está condicionado a uma força de trabalho saudável, educada e flexível, 

capaz de tirar partido das oportunidades económicas, o documento alerta para o potencial 

de crescimento ainda desconhecido que são as mulheres africanas: 

“[Elas] trabalham muito mais horas do que os homens africanos, 
especialmente na agricultura, e também em casa... (BM, 2003 : 4), 

“...contra oito a doze horas para os homens, as mulheres trabalham 
em média 12 a 18 horas por dia” (Jacobson, 1992)]...

“...No entanto, devido a costumes locais e limitações legais, [têm] 
menos acesso a recursos, tais como a terra e outros bens como créditos, 
adubo e educação59. Entre 1960 e 1990, a escolaridade média das 
mulheres africanas aumentou apenas 1,2 anos, o aumento mais baixo em 
todas as regiões...” (BM., Idem : Ibidem),

conforme reporta este documento, que cita estudos segundo os quais se à mulher fosse 

facilitado um igual acesso à educação e a outros recursos produtivos, as taxas de 

crescimento nacionais disparariam um pouco mais, podendo atingir os 0,8 pontos 

percentuais mais altos.

  Dhar, Bailey et al. (2002) estimam que níveis mais elevados de educação, 

principalmente em raparigas, estão associados a taxas menores de crescimento 

demográfico e com mães e filhos mais saudáveis, devido a uma série de factores, que 

enumeram: casamentos mais tardios, intervalos mais alargados entre os partos, maiores 

conhecimentos sobre nutrição e saúde (ob. cit., 2002 : 60), etc. As teses destes autores são 

reforçadas por Da Vanzo e Adamson (1999), numa pesquisa sob o tema “O Planeamento 

Familiar nos Países em Vias de Desenvolvimento – Uma história de sucesso inacabada”60,

no qual demonstram que as mulheres dos PVD correm o risco de gastar o tempo 

equivalente a seis anos da sua vida em gravidezes e o correspondente a 23 anos a lidar com 

crianças em idade inferior aos seis anos. O estudo procura demonstrar ganhos sócio-

http://sitesresources.worldbank.org.news/pr/2000363po.pdf, sob o título “Para África no século XXI, há que 
fazer Mudanças Fundamentais”. Data da última consulta: 26.07.04.
59 Em 1995, a UNESCO (1995 : 3-4) estimava que na África Sub-sahariana, por exemplo, apenas uma 
mulher em três sabe ler e escrever.  
60 O trabalho de Julie Da Vanzo e David M. Adamson (1999) foi feito com base num outro, um relatório de 
Rodolfo A. Bulatão (1998) “The Value of Family Planning Programs in Developing Countries”, Santa 
Mónica, Calif.: RAND, MR-978-WHFH/RF/UNFA. Pode ser consultado em: 
www.rand.org/publications/IP/IP176.4/I176.4pdf. Uma publicação da Population Matters, um Programa do 
RAND para a difusão de Investigações Aplicadas. Data de última consulta: 28.07.04 
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educativos resultantes da combinação mulher escolarizada/baixa taxa de fecundidade. O 

facto é que – dizem eles – ao reduzir-se a proporção de crianças em idade escolar, aliviam-

se os encargos com a educação; reduzindo-se o número de crianças dependentes em cada 

família, criar-se-ão condições para maior investimento na educação, elevando a qualidade 

da força de trabalho futura.

Um exemplo de sucesso provém da Coreia do Sul, onde no período de 20 anos 

(1970-1990), a frequência do ensino secundário aumentou (38% para 84%) e as despesas 

educativas por aluno foram triplicadas, depois de os níveis de fecundidade terem baixado 

de quatro para menos de duas crianças por família (ob.cit.: 5). Este valor estratégico, que é 

a mulher escolarizada e consciente, tende ainda a traduzir-se em benefícios económicos de 

um determinado país, sendo disso exemplo, para além da Coreia do Sul, Singapura, Hong 

Kong, Taiwan, Japão (Ásia Oriental61), Indonésia e a Tailândia (Sudoeste Asiático). De 

1960 a 1990, estes países venceram o desafio da macroeconomia, registando o crescimento 

económico mais rápido depois da sua eficiente campanha educativa junto às mulheres, o 

que se saldou na redução da fecundidade

“neste mesmo período de 30 anos (...) as mulheres reduziram a sua 
fecundidade média de 6 ou mais crianças para duas ou menos, isto no 
espaço de uma única geração. A análise [dessas] experiências [nesses]
países mostrou que a redução da fecundidade, ao contribuir para o 
aumento da poupança interna, aliviou não só a dependência face ao 
exterior, mas também a dependência face ao capital estrangeiro” (Idem :
Ibidem)

Da Vanzo e Adamson (1999) concluem que de um ratio mais baixo entre crianças e 

adultos – fasquia que estima poder ser alcançado com um abrangente programa educativo 

– poderá resultar aquilo que eles designaram por um bónus demográfico, significando esta 

expressão que a uma redução do número de filhos podem corresponder mais rendimentos 

para as famílias e, correlativamente, mais poupança e investimento da sua parte.

Os números no Quadro I, dão a ideia do espaço escolar que continua, ainda hoje, a 

ser reservado às meninas nos bancos da escola dos PVD. 

61 De um modo geral, a Ásia Oriental conseguiu quebras significativas na sua taxa de fecundidade – de 5,9 
para 1,8 em cerca de 30 anos (Da Vanzo e Adamson (ob.cit.). 
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           Quadro I – Espaço escolar reservado às meninas/meninos, nos PVD 
Taxa de Matrícula na Escola 
      Primária (1997-2000) 

Taxa de Matrícula na 
 Esc. Sec. (1997-2000)  

     T. Bruta    T. Líquida 

Frequência à Escola 
        Primária  
      (1992-2002)         Taxa Bruta 

Masc. Fem. Masc. Fem.   Masc.    Fem. Masc. Fem.
Costa Marfim    92 70  73 55     62    52     30    17 
África do Sul  115 108  90 88     86    84     83    91 
Burkina Faso    52 37   42 29     32    22     12    8 
Senegal    79 70   66 60     51    44      21          14 
Guiné-bissau    99 66   63 45     44    38      26    14 
Moçambique  104 79   59 50     53*    47*      15    9 
S. T. Príncipe      -- --       --      --      --    69       --             -- 
Angola    78 69   39    35    55      56      18    13 
Cabo Verde   140    137   98     99    97    96      50    50 
         
Portugal  122     120  100 100    -- --     111    117 
Suécia  109     111  100 100    --   --     132    167 

Fonte: UNICEF – Situação Mundial da Infância (2004), pp. 108-120 
(*) – Na perspectiva da UNICEF, indica dados referentes à definição-padrão, mas que são incluídos nos cálculos 
das medidas regionais e globais.  

De um modo geral, as meninas perdem em toda a linha para os rapazes, nos diversos 

países. Regista-se, contudo, algum equilíbrio na África do Sul e em Cabo Verde. Este 

último ganha tanto no conjunto dos Países Africanos de Expressão Oficial Portuguesa 

(PALOP) – Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Guiné Bissau – como no conjunto 

dos ocidentais africanos – Senegal, Burkina Faso e Costa do Marfim – onde a diferença é 

mínima, como se pode ver.  

Exemplos felizes são os que verificamos em países como a Suécia ou Portugal.  

É este cenário que também leva Delors et al. a falar no princípio da equidade que, 

em seu entender, obriga a um esforço particular em favor da supressão de todas as 

desigualdades entre sexo, em matéria de educação, convicto de que são esses empecilhos 

que estão na origem das ‘inferioridades’ permanentes, que acompanham as mulheres e que 

sobre elas pesam durante toda a sua vida (ob. cit.: 69), reduzindo-as à condição de

“ prisioneiras dum ciclo que faz com que as mães analfabetas 
tenham filhas que, permanecendo também analfabetas, se casam muito 
jovens e ficam condenadas, por sua vez, à pobreza, ao analfabetismo, a 
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uma elevada taxa de fecundidade e a uma mortalidade precoce”
(Relatório da UNESCO sobre a Educação (1995)62.

Um círculo vicioso que, segundo Delors et al., liga a pobreza à desigualdade, pelo que se 

impõe romper63.

Uma maior igualdade entre os sexos afigura-se desejável – por si só e pelos 

benefícios sociais e económicos necessários à redução da pobreza – e começa 

decisivamente a ganhar consenso prático. Tal não parece suscitar  dúvidas a avaliar-se 

pelos dados do BM, entidade interessada na importante combinação da acção política, da 

acção jurídica e acção pública directa. O BM  refere que 32 países (incluindo a Argentina e 

a Índia) adoptaram medidas para promover a representação das suas mulheres em 

assembleias locais e nacionais, com ganhos na transformação da capacidade do colectivo 

feminino na participação na vida pública e nos processos decisórios. Outros ganhos 

provêm da Colômbia onde, em 1994, foi corrigida a discriminação entre os sexos na 

legislação. No Bangladesh e no Paquistão, “a utilização dos recursos públicos para 

subsidiar a educação das meninas rendeu bons frutos” (BM, 2001/2002 : 10).

O capítulo agora concluído pôs em confronto, como vimos, os diversos pressupostos 

teóricos, nem sempre coincidentes, relativamente ao valor da Educação geral no processo 

de desenvolvimento, ao mesmo tempo que lançou pistas e desafios aos países, 

particularmente aos PVD, desejosos de lograr um desenvolvimento a todos os níveis, em 

benefício dos seus povos. 

No próximo capítulo, passamos à análise do possível alcance destes ensinamentos e 

da satisfação prática da ambição de Cabo Verde – Governo e sociedade civil – em pôr a 

Educação ao serviço do seu desenvolvimento económico, social e cultural.      

62 A esta asserção, poder-se-ia acrescentar uma outra tendência referenciada por Jacobson (1992, ob. cit.), 
segundo quem, as mulheres, ante a possibilidade de aumento, ainda mais, da sua carga de trabalho, recorrem 
frequentemente às crianças – “em especial às filhas” – de modo a se verem livres de parte das tarefas. E 
conclui: “a tendência crescente em muitas regiões de não mandar as filhas à escola para que assim possam 
ajudar a mãe no trabalho fará, com certeza, com que toda uma geração de jovens fique com perspectivas de 
futuro muito limitadas e se sinta em desvantagem em relação aos irmãos”.
63 Jacobson (Idem, ibidem) recorda que, de um modo geral, as mulheres são a única fonte de rendimento para 
um quarto a um terço das economias domésticas do mundo. Sua contribuição representa mais de 50% dos 
recursos, em pelo menos um quarto das restantes economias. 
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CAPÍTULO II 

A EDUCAÇÃO NO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 

o O ENSINO NO PAÍS COLÓNIA 

o O VOLTE-FACE NA POLÍTICA 

EDUCATIVA COLONIAL 

o O ENSINO NO PAÍS 

INDEPENDENTE – 1975-1990
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2. A EDUCAÇÃO NO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 

Depois do confronto, no capítulo anterior, dos diversos pontos de vista de vários 

autores relativamente à importância que a Educação poderá ter – isoladamente ou 

associada a outros factores – no processo de desenvolvimento de qualquer país, vamos, 

neste segundo capítulo, reflectir sobre a aplicação prática de alguns desses ensinamentos. 

Ao mesmo tempo que lançaremos reflexões e procuraremos demonstrar como terá sido 

construído o edifício educativo geral, de modo a que a Educação em si seja o sustentáculo 

maior de todo o processo de desenvolvimento económico, social e cultural do arquipélago.

Diga-se, primeiramente, que Cabo Verde, antiga colónia portuguesa, chegou à 

independência em 1975, depois de cerca de cinco séculos sob dominação colonial, regendo 

um ensino virado para responder os interesses da potência colonizadora. Um ensino que se 

destinava muitas vezes a conferir aos residentes – que foram escravos durante várias 

décadas – uma bagagem linguística que apenas lhes permitia entenderem-se com os futuros 

donos.

Só no início da década de 1980, após alguns anos de trabalho dos novos governantes 

do país, entretanto independente, com vista a criar um mínimo de estrutura de planificação 

geral, foi possível traçar um quadro actualizado da situação do Ensino em Cabo Verde em 

e esboçar o natural enquadramento do esforço futuro de desenvolvimento64.

A par de interessantes programas sectoriais, nomeadamente nos domínios da pesca, 

indústria, energia e turismo, saúde e habitação, comércio e serviços, foram esboçadas para 

o sector da Educação várias iniciativas, nomeadamente no capítulo da promoção da 

extensão da cobertura escolar, com a abertura de várias escolas, agora verdadeiramente de 

acesso generalizado, em todos os pontos do país, e na formação de professores.  

No que toca ao domínio do professorado, o objectivo era, inverter o status quo

herdado do ensino na colónia nos anos anteriores à independência do arquipélago. Silva 

(1990), escreve que 

64 Esse quadro foi desenhado no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1982-1985), que 
perspectivou vários outros programas sectoriais. Igualmente, objectivos gerais consubstanciados na 
manutenção do equilíbrio do conjunto da economia e política de emprego e formação.  
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“a retirada imediata de um número considerável de professores e 
funcionários portugueses que tinham ocupado a quase totalidade dos 
postos-chave no sistema e que constituíam a maioria dos professores com 
uma formação profissional completa” (p. 229)

terá sugerido uma relativa concentração dos esforços dos governantes na formação de um 

corpo docente a partir do seus nacionais, paralelamente à necessária extensão de uma 

cobertura escolar à escala nacional, adiando para um segundo momento uma investida de 

mudança noutros aspectos e filosofia educacionais herdados. 

Passemos, então, à análise das diversas etapas de desenvolvimento da educação em 

Cabo Verde. Desde a época colonial, com um ensino mais virado para os interesses 

metropolitanos, como demonstrará a tímida reforma – ainda assim forçada – de 1968, e as 

que se conseguiram após a independência, em 1975, com o país agora apostado mais 

realisticamente numa educação centrada no homem, mas também, virada para os interesses 

verdadeiramente cabo-verdianos. 

2.1 O ENSINO NO PAÍS COLÓNIA 

O elemento Ensino está indissociavelmente ligado à descoberta de Cabo Verde 

(1456) em si, e à respectiva história ao longo dos anos, como país colónia que foi durante 

5 séculos. Nos primeiros anos, com o protagonismo de instituições missionárias65 que, 

mais tarde, viriam a retirar-se ainda que parcialmente, permitindo que o sector público 

ministrasse e coordenasse a instrução primária na província. Tratava-se de um ensino que 

valia mais pelo número de alunos matriculados, um ensino que contornava claramente o 

elemento qualidade66, conforme rezam relatos históricos feitos por proeminentes figuras 

desse processo. Um deles, Joaquim Pereira Marinho, Governador da província que, em 

1838, dizia ter um dia ido assistir a uma das aulas na época, retendo na memória a imagem 

de

65 Afonso (2002 : 119) explica que o papel das ilhas no tráfico de escravos procurava ser o de cristianizar e 
ensinar alguns rudimentos da língua para que se entendessem com os donos futuros.  
66 No seu trabalho “Educação e Inserção no sistema-mundo: o caso de Cabo Verde”, Silva (1990 : 224) 
recorda o desejo colonial de multiplicar, “custasse o que custasse”, o número de discentes para responder às 
pressões internacionais, nomeadamente da UNESCO.  
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“uma casa  térrea de pouca luz, e com uns poucos rapazitos que 
faziam uma algazarra de tremer, uns brincavam outros choravam (...) 
perguntei pelo mestre; tinha ido ao interior tratar dos seus negócios, 
abandonando os seus discípulos à direção d’um outro rapaz. Dias depois 
vi o tal mestre, e falei-lhe; nem eu o entendi, nem ele a mim, porque não 
sabia o Português! (...)”67

Semedo (2003) recorda que a primeira Escola de Instrução Primária Pública foi 

criada em 1817, seguindo-se depois a Escola Principal de Instrução Primária, 31 anos 

depois, com localização inicial na ilha Brava, mas que seria posteriormente mudada para a 

Praia, ilha de Santiago, na sequência da transferência do Governo para aquela que é hoje 

capital de Cabo Verde. Com a emergência da Praia à categoria de cidade, o arquipélago 

viria a ser contemplado com um liceu, o Lyceo Nacional da Província de Cabo Verde, cuja 

abertura dar-se-ia no ano seguinte, ou seja, em 1861, no Paços do Concelho, na Praia68.

Em 1862, eram 143 os alunos matriculados, sendo 108 da Instrução Primária e 35 em 

seis disciplinas liceais. No ano lectivo seguinte esse número baixou para 136, sendo 119 

na instrução primária e 17 em disciplinas liceais. Algumas dessas disciplinas eram 

frequentadas por dois ou mesmo por um único aluno (Semedo, 2003). O Lyceo Nacional 

da Província de Cabo Verde esteve no activo durante pelo menos seis anos, vindo 

posteriormente a fechar as portas, para ceder espaço académico a um Seminário 

estabelecido em S. Nicolau69. O liceu tornar-se-ia uma realidade no arquipélago após a 

implantação da República, na sequência de vários pedidos dos ilhéus, seja à Metrópole 

seja aos seus representantes nas ilhas, que o viriam a localizar em S. Vicente, em 1917. A 

Praia, só 45 anos mais tarde teria um liceu – o Liceu Adriano Moreira, hoje Liceu 

Domingos Ramos70.

É de referir que Cabo Verde foi utilizado durante muitos anos como entreposto de 

escravos. A educação ministrada aos residentes destinava-se, conforme sugere Silva 

67 B.O. nº 34, de 1834, citado por Carvalho et. al. (1995 : 31). O “Português” era a língua através do qual os 
conhecimentos escolares eram ministrados. 
68 Determinou isso o Governo-geral da Província de Cabo Verde, com base no Decreto de 14 de Agosto de 
1845, do Ministério da Marinha e Ultramar. A criação do Lyceo Nacional da Província seria então fixada 
pela Circular nº 313-A, de 15 de Dezembro, de 1860. 
69 Este seminário, criado pelo Decreto de 3 de Setembro de 1866, abriu as portas, chamando a si professores 
que antes leccionavam no Lyceu Nacional da Província, agora sem quadros que pudessem garantir a sua 
regularidade em termos de funcionamento. 
70 Há, entretanto, dados que asseveram que as primeiras escolas públicas remontam a: Brava, em 1834 e 35; 
Santo Antão, em 1836 e 38; Boavista, em 1839; Fogo, em 1840; S. Nicolau, em 1841; Praia, em 1842; Maio, 
1843 (Carvalho, et. al.,1995: 30).  
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(1990), a conferir aos mesmos um background escolar reduzido e limitado à aprendizagem 

de uma língua apenas prestável na comunicação possível com os seus futuros donos.  

Paralelamente, e durante séculos, foi-se desenvolvendo no arquipélago o crioulo

cabo-verdiano – povo e língua – de alguma forma resultado da constituição nas ilhas de 

uma população mestiça, “com uma forte identidade social, de raízes africanas e 

europeias” (Silva, 1990 : 221), disputando espaços à essência já per si incipiente e 

rudimentar de uma língua ministrada fundamentalmente por instituições missionárias, na 

sua acção evangelizadora no Ultramar.  

Silva (1990 : Idem) refere que durante os cerca de 500 anos da sua existência, a 

situação económica e social de Cabo Verde foi função directa da sua inserção na economia 

– e economia política – do Império Colonial Português, e desta no “sistema-mundo”. Os 

portugueses – lançados no aproveitamento da favorável situação internacional, 

complacente, aliás, com o tráfico de escravos, que se operava um pouco por todo o lado e 

que se prolongou até ao século XIX, e aproveitando-se do importante papel que, na Costa 

Ocidental Africana, Cabo Verde desempenhava nessa espécie de negócio direccionado 

principalmente para o Brasil e para a América do Norte – pouca atenção parecem ter dado 

à educação dos povos das ilhas. Basta dizer que em 1900, com os seus cerca de 150 000 

habitantes, apenas 4 600 alunos frequentavam a escola em Cabo Verde, e, ainda assim, a 

um nível primário (Carreira, 1985 : 42). Cinquenta anos mais tarde, esse número só 

aumenta em cerca de pouco mais de 6 000, para o mesmo nível de ensino, embora com o 

relativo ganho de outros 500 frequentarem, agora, escolas pós-primárias, segundo o 

Anuário Estatístico de 1961. O Instituto Nacional de Estatística (INE) escreve que foram 

precisos mais 10 anos para que o número de alunos passasse para 10 000, dos quais 1 500 

em escolas pós-primárias (INE, 1961 : 49-50).  

No Seminário-Liceu, em S. Nicolau, que, conforme vimos atrás, sucedeu ao Lyceo 

Nacional da Província de Cabo Verde, vivia-se, entretanto, uma relativa melhoria em 

termos de investimento na causa educativa. A partir de 1890, com os novos fins a que se 

propusera, foi um pouco mais além e abriu, já nessa altura, cursos de nível superior, 

retórica, oratória sagrada, literatura clássica, filosofia racional e moral, legislação 

(princípios gerais de direito civil, público, administrativo e economia política), história 

universal e prática, geografia, com especialidade na das colónias portuguesas, princípios 

de física e química com aplicação às artes e introdução à história natural, aritmética e 
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geometria, desenho, entre outras71. Mas, também, dos currículos constavam línguas, 

nomeadamente Português, Inglês, Francês e Latim.  

No ano lectivo 1892-1893, a instituição abriu as suas portas, com estudos 

remodelados, propondo-se outros objectivos, agora virados para  

“formar bons eclesiásticos e proporcionar aos alunos que se 
destinam à vida civil, a par de uma sólida instrução nas ciências e nas 
letras, uma apurada educação moral e religiosa (Semedo, 2003, 
www.portaldecaboverde.com)”.

Igualmente, abriu-se para alunos interessados na vida civil, com cursos preparatórios, e 

criou um Curso Superior. Essa instituição, extinta em 1917, terá desempenhado importante 

papel na formação da elite cabo-verdiana, emprestando aos seus alunos um rico perfil 

académico, literário e político, ficando o povo de Cabo Verde na história como um 

“...povo que sabe lêr e escrever e os alunos do seu seminário 
[refere-se aqui ao seminário de S. Nicolau, Cabo Verde], ou abracem a 
vida eclesiástica ou se destinem à vida civil, não têm receio de se 
defrontarem com os seus patrícios que fizeram alguns preparatórios no 
reino, que os que são padres, bem podem colocar-se ao lado, em 
habilitações, dos que estudam nos seminários do reino”72.

2.2 O VOLTE-FACE NA POLÍTICA EDUCATIVA COLONIAL 

Até ao limiar dos anos 60, a aposta no sistema educativo pela potência colonizadora 

em Cabo Verde era reconhecidamente limitada, tanto mais que os destinatários desse 

ensino eram, seguindo a tradição, meros auxiliares futuros do quadro de um sistema 

colonial apostado numa doutrina escolar meramente funcional. Um sistema que, 

71 Era, conforme Semedo, um total de 17 cadeiras para serem ministradas nos seis anos que compunham a 
instrução primária. 
72 Comentário de D. Francisco Ferreira da Silva, antigo Vice-Reitor do Seminário-Liceu, feito em 1911, 
retomados por Manuel Brito Semedo (2003), in O Ensino Liceal em Cabo Verde – Uma Efeméride (III), 
publicado no jornal electrónico www.portaldecaboverde.com , 17 de Novembro de 2003.  
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confinando-se à 4ª classe do Ensino Primário, ou menos, era pouco esclarecedor, incapaz 

portanto de consciencializar, de contrariar essa lógica estritamente economicista73.

Não parecia ser, pois, um sistema de princípios, de ensino de causas, de maneiras de 

pensar ou agir, contrariamente ao que se pretendia e que viria a ser incentivado nos anos 

que se seguiram à independência nacional74.

Duas grandes reformas educativas no arquipélago, cada uma reflectindo um modelo 

educativo, marcaram o período anterior à independência.

A primeira ter-se-á dado em 1917, um desenho do Plano Orgânico da Instrução 

Pública em Cabo Verde, citado por Carvalho et. al. (1995 : 30) que, justificando a 

necessidade de uma reforma na instrução nesta então província, cuja percentagem de 

analfabetos chegou a atingir os 93 por cento, propôs uma estrutura que oferecia aos ilhéus 

o Ensino Primário e o Normal, o Ensino Secundário (uma reprodução exacta do curso 

geral dos liceus metropolitanos, com exclusão do ensino do alemão75) e o Ensino 

Profissional (que compreendia o ensino da arte marítima, da industrial e da agrícola. E só 

em 1947 o ensino primário obrigatório (até a 3ª classe), virado para habilitar todas as 

crianças em idade escolar a ler, escrever e contar76, passou a constituir uma realidade.  

A segunda reforma dá-se nos anos 60 (1968), com a potência colonizadora a 

reorientar toda a sua política educativa, investindo e expandindo o ensino em todo o 

ultramar. Tanto assim é que depois de em 1968 se ter instituído o alargamento da 

escolaridade obrigatória para seis anos77, em Portugal, os ecos se fizeram sentir em todas 

73 É o tal background linguístico de que falava Silva (1990), necessário ao entendimento entre “patrões e 
escravos”. Carreira (1983) falava em “moços de câmara, criados e outros servidores” (1983 : 296), Estes 
apareciam por oposição aos artífices, trabalhadores braçais anónimos, que segundo António Carreira, nem 
sequer possuíam qualificação para serem anotados. Eram, portanto, os tais que apoiavam os chamados 
“homens de qualidade” (os nobres), com a sua entrega ao empreendorismo.  
74 Por ocasião do primeiro aniversário da Independência Nacional, o então presidente da República, Aristides 
Pereira, falava em um ano de luta “face às consequências de uma política demagógica do regime colonial 
que pretendia unicamente exibir cifras de escolarização que de modo nenhum correspondiam à qualidade do 
ensino ministrado” (In “Discursos” [1990], Cabo Verde, p. 138, Vol I), e, em 1984, num encontro com 
estudantes em férias, apelava-os a não se deixarem “alienar das suas raízes culturais, e das aspirações e 
ideais mais nobres, que motivaram a decisão de conquistar pelo seu esforço níveis superiores de formação 
profissional, com os olhos postos no desenvolvimento do País” (In “Discursos” [1990], Cabo Verde, p. 275, 
Vol II). E mesmo quando em 1985 foi inaugurado o Instituto Amílcar Cabral, uma instituição de superação e 
formação de quadros, ele voltava a apelar à criação de “hábitos de reflexão crítica, de trabalho sério, 
aprofundado e criador, de investigação e busca permanente das melhores soluções, de abertura para o 
novo...”, (In “Discursos” [1990], Cabo Verde, p. 333, Vol II). Apelava-os a que negassem “a rotina, o 
conformismo, a superficialidade e a mentalidade servil” (Idem : Ibidem).
75 Par. único do art. 11 do Dec. de 1917 
76 art. 5º, diploma legislativo nº 958, de 1947. 
77 Decreto 45908, de Setembro de 1964 
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as possessões, inclusive em Cabo Verde, onde o ensino primário torna-se, quatro anos 

mais tarde, gratuito e obrigatório para todas as crianças dos 6 aos 12 anos78, prevendo-se 

“sanções pecuniárias a aplicar aos encarregados de educação pelo 
não cumprimento do disposto...”79

Cunha (1971), citado por Afonso (2002), dá conta que em 1968 são publicados dois 

regulamentos do ensino: um deles – um novo regulamento – relativo ao ensino primário 

elementar que, em termos de ocupação, tinha e continua a ter maior expressão no 

arquipélago de Cabo Verde; o outro, o regulamento da Federação das Caixas e Cantinas 

Escolares do ensino primário. No mesmo ano, são criadas três escolas preparatórias do 

ensino secundário. 

As reformas prosseguiram com esses e outros ganhos. O Instituto Nacional de 

Estatística fala em 45 mil alunos, quando em 1970 a população no arquipélago rondava os 

270 mil habitantes. 3 500 frequentavam escolas pós-primárias (Ferreira, 1974 : 41) em 

Cabo Verde e outros cerca de 280 frequentavam, em 1970, o ensino superior em 

instituições portuguesas. Em 1972 a frequência das 5ª e 6ª classes tornava-se igualmente 

obrigatória80.

Toda esta mudança de perspectiva não resulta, contudo, de uma vontade isolada e 

desinteressada dos colonizadores em experimentar, benevolentemente, uma mudança ao 

status quo, mas sim, de uma clara reacção à opinião pública internacional e à pressão dos 

movimentos de libertação (Afonso, 2002 : 122), consciente da situação real vivida pelos 

autóctones nas colónias. O ensino colonial continuava a valer, pelo menos até aos anos 60, 

muito mais em termos quantitativos, dando satisfação à persistência de uma potência 

colonizadora interessada, igualmente, na manutenção de resquícios de assimilação, que 

vinha marcando o ensino nas ilhas.  

“...este crescimento do sistema escolar (...) não se justificava em 
termos económicos, mas era necessário do ponto de vista de uma política 
de preservação, custasse o que custasse, de todas as possessões 
coloniais. Nessa perspectiva, Portugal via na expansão escolar um meio 

78 art. 6º do diploma legislativo nº 1663, de 19 de Julho de 1968. 
79 Idem, parágrafo único. 
80 Esta mesma mudança teria sido implementada no Portugal Continental em 1968. Estendeu-se às colónias 
só na data acima referida com a justificação da não existência de estruturas que permitissem a sua aplicação 
(Afonso, 2002). 
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de se legitimar perante a população e de obter uma identificação com 
Portugal, ou pelo menos uma filiação cultural à metrópole” Silva 1990 : 
224).

Dois factos marcantes contribuíram para a mudança observada na década de 1960: 

recrudescência das lutas de libertação nacional nas colónias, protagonizadas na Guiné-

Bissau e em Cabo Verde pelo PAIGC, partido cujo exército disputava espaço político-

social  com o exército colonial português; exigência, um pouco por toda a África, de 

organismos internacionais desejosos de ver modernizados os sistemas educativos.  

A UNESCO chegou a dar, inclusivamente, indicações relativas aos paradigmas que 

no sector da educação os responsáveis desses países deviam doravante estabelecer, o que 

segundo Carvalho et. al. (1995 : 11) explicaria o início da modernização, em 196881, do 

sistema educativo português, com reflexos na  instauração da escolaridade obrigatória de 5 

anos em Cabo Verde e em muitas colónias.    

À semelhança do que havia denunciado o então Governador da Província Joaquim 

Pereira Marinho, em 1838, também nos finais da década de 60 e princípios de 70, 

recolocava-se a questão da qualidade de um sistema de ensino que, necessitando nessa 

época de professores formados e postos escolares, teria conseguido a 

“escolarização integral das crianças em idade escolar, isto é, as 
que se situam nos escalões etários dos 6 aos 12 anos” (Carvalho et. al. : 
31)

apoiadas por monitores recrutados com apenas a 4ª classe.  

A acrescentar a essa deficiência qualitativa, juntava-se a própria dificuldade de 

aprendizagem dos discentes, forçados que estavam a lidar com instrumentos que lhes eram 

naturalmente hostis. Os dados extraídos das conclusões de um curso de férias realizado 

nos finais dos anos 60,  citados por Carvalho et. al. (1995 : 32) referem-se, por exemplo, à 

utilização de uma metodologia analítica de aprendizagem da leitura e da escrita do 

português. Sabendo-se que era o crioulo a língua materna, a opção por tal metodologia 

81 Vide Reforma de Veiga Simão, que constituiu objecto de análises e reflexões em Portugal, durante toda a 
década de 70, sendo ainda hoje referenciada nos debates académicos, políticos e sociais lusos. 
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afigurava-se, como obstáculo à aprendizagem da língua portuguesa82 e, obviamente, dos 

restantes conteúdos escolares. 

Assim, as medidas de 1968, cujo impacto ter-se-á feito sentir com mais acuidade no 

arquipélago a partir do início de 1970, teve esse ‘senão’ linguístico a que se juntaram 

perspectivas curriculares de carácter alienante, como sejam a inclusão de disciplinas 

escolares como História de Portugal, por exemplo – tida por Carvalho et. al. (1995), como 

disciplina formativa – mas igualmente a Formação Moral e Cívica Infantil, suportada na 

ideologia militarista da Mocidade Portuguesa, manifestamente “organização de cariz 

fascizante” (Carvalho et. al., 1995 : 32).

Com a ascensão de Cabo Verde à condição de país soberano, abriu-se a possibilidade 

a uma formação académica de cariz mais científica e mais competitiva em termos 

curriculares. Uma formação que rompesse as fronteiras das ilhas e encontrasse paralelo no 

cenário académico mundial ou, conforme pretendiam em 1977 os protagonistas de um 

encontro de quadros, um ensino capaz de desenvolver nos indivíduos capacidades 

intelectuais, físicas e espirituais e neles fomentar elevados sentimentos humanos e gosto 

estético; uma formação de homens livres e cultos, aptos para participarem activa e 

conscientemente na construção do jovem país emergente (NSE–MEC, 1977). 

2.3 O ENSINO NO PAÍS INDEPENDENTE – 1975-1990

É no contexto atrás referido – um contexto de natural e permanente interpelação à 

situação de um ensino perspectivado na óptica da quantidade – que, após a independência 

nacional, em 1975, surgem vozes reformuladoras de propostas que, muito mais do que a 

frieza dos números dos supostos escolarizados, davam garantias, ainda que em teoria, de 

que permitiriam alcançar a qualidade. Vejamos, a seguir, o primeiro organigrama dde 

reorganização do sistema educativo proposto, em 1979  

82 É preciso referir-se aqui, na linha de Carvalho et al. (1995) que a língua portuguesa era, 
institucionalmente, o veículo através do qual eram ministrados os conteúdos escolares, com a agravante de 
ser a única língua de utilização permitida nos estabelecimentos escolares dependentes do Estado – que 
absorviam praticamente a totalidade dos alunos – sendo expressamente proibidas quaisquer outras.  
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Figura I – ORGANIGRAMA DO SISTEMA EDUCATIVO 1978-79 

    Fonte: MEVRH 

A começar pelos vários discursos dos principais dirigentes do país, apareciam agora 

incursões pensadas na perspectiva de romper com a estratégia educacional colonial 

quantitativa e selectiva que visava fundamentalmente: 

“preparar agentes administrativos capazes de perpetuar a política 
de exploração colonial” (PNS – MSAS, 1976). 
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A isto, juntou-se o discurso contido nos manuais que reflectiam uma carga 

ideológico-partidária importante, tais como os textos ao Partido Africano da Independência 

da Guiné e de Cabo Verde (PAIGC – partido Governo), e referências às organizações de 

massas, nomeadamente a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), 

Organização dos Pioneiros Abel-Djassi (OPAD-CV), União Nacional dos Trabalhadores 

de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), etc. Sublinhe-se, também, a organização de 

programas curriculares que abriram claramente espaços a disciplinas como Trabalho 

Socialmente Útil (a nível do EBE); Formação Politécnica e Trabalho (EBC e ES) e 

Formação Política (ES e Escolas de Formação de Professores) (Carvalho et. al., 1995 : 34). 

Eram agora os nacionais a protagonizar e a desenvolver o seu próprio sistema educativo. 

De alguma forma, resulta um sistema apanágio dos chamados PVD, particularmente 

dos países africanos, onde a relação Estado/Educação faz-se pela subordinação do Sistema 

Educativo ao aparelho do Estado, seu responsável directo e a quem cabe, obviamente, a 

definição dos objectivos em termos de política educativa.

Também em Cabo Verde, é ao Estado que competia zelar para que a escola 

produzisse as externalidades importantes de que fala Thys-Clement (1995) – melhores

perspectivas de emprego, melhor posição social, etc. (benefícios de carácter privado); uma

sociedade com uma população bem-educada e bem treinada, maior competitividade 

económica, maior mobilidade social, transmissão de valores sociais e culturais, coesão 

social, etc. (benefícios sociais)83 . A  própria estrutura do sistema era, na perspectiva de 

Afonso (2002 : 55), condicionada às opções políticas que o Estado tomava, tendo em 

consideração as suas características, capacidades e limitações.  

Apoiando-se nos estudos de Carnoy e Samoff (1990)84, Afonso (2002) estima que 

nos países africanos, o Estado coloca-se no centro, assumindo o protagonismo a todos os 

níveis, conduzindo não só o desenvolvimento socio-económico do país mas, igualmente, 

buscando um “homem novo” – de que é responsável a Educação em si – e uma escola, 

onde os discentes desenvolvem não só a cognição, mas também (e sobretudo) aprendem a 

participar em actividades partidárias e no trabalho comunitário. 

83 Amaral e Magalhães (1999) analisam essa questão de externalidades em “Sobre mercados, autonomia e 
regulação – A cabeça de Janus revisitada”, s/ Ed., Belém. 
84 Segundo Afonso (2002), o trabalho destes dois autores incide na análise da educação como forma de se 
compreender a mudança política e económica  nos PVD. 
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Como em Cabo Verde, é a esse Estado que compete decidir sobre o que pode 

configurar-se em conhecimento útil e válido no território (Neave, 1997 : 6), vigorando o 

princípio da homogeneidade legal e onde a igualitarização dos conteúdos escolares e das 

formações é um imperativo85.

Competir-lhes-á, então, gerir tensões que resultam do complicado ‘jogo’ de interesses 

de carácter adverso, diagnosticados por Afonso (2002), que cita Carnoy e Samoff (1990). 

Eis alguns dos conflitos identificados por esta autora: 

Gastar mais no rápido estabelecimento da educação de massas 
ou gastar mais em investimentos directos no aumento de outputs, 
nomeadamente projectos de energia, irrigação, extensão 
agrícola, etc.;
Educação para uma maior participação política e consciência 
social ou educação para formação académica formal e educação 
técnica; Que níveis privilegiar?;
Redefinição do conceito “educação de massas” (59-60)

Não se tratando de estados com características democráticas, as tomadas de decisões 

tendem a não representar o sentimento colectivo, significando isso que não resultam de 

quaisquer discussões públicas das potencialidades das várias alternativas daí advenientes. 

Aliás, Amaral e Magalhães (1999 : 4) sustentam que esses Estados – limitados, e com 

óbvias dificuldades nas tomadas de decisões colectivas – partiam do princípio de que as 

agências e os actores governamentais estavam acima dos indivíduos e das instituições, na 

firme convicção de que, relativamente a estes, têm um conhecimento mais completo e mais 

inserto dos problemas, pelo que são capazes de tomar as melhores decisões

Foi assim que, em 1986, após anos de trabalho dos novos governantes com vista a 

criar um mínimo de estrutura de planificação geral, foi possível traçar um quadro 

actualizado da situação do Ensino em Cabo Verde e esboçar o natural enquadramento do 

esforço futuro de desenvolvimento do país. Esse quadro prospectivo, desenvolvido num 

plano de acção – o I PND86 – inseria-se “numa estratégia de desenvolvimento a longo 

85 Amaral e Magalhães (1999) encontram explicação para isso no facto de nesses Estados ser o sector público 
estatal o principal empregador, particularmente dos diplomados. Daí que, dizem eles, essa homogeneidade 
legal garantiria a todos os nacionais a igualdade de condições e de oportunidade no concurso às vagas de 
emprego público.   
86 De alguma forma, esse I PND (1982-1985) era um desenho escrito da primeira etapa de desenvolvimento 
socio-económico cabo-verdiano, virado para o erigir de uma outra administração, para a satisfação das 
necessidades imediatas das populações e construção das necessárias infra-estruturas.  
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prazo e na continuidade das acções levadas a cabo pelo Governo” (p. 1), nos anteriores 

sete anos que se seguiram à independência.

Paralelamente, todo um conjunto de acções consubstanciadas em documentos de 

carácter político – Programas de Governo, Grandes Opções do Plano, Plano Nacional de 

Acções para todos os planos estratégicos, visando a generalização do acesso à educação a 

todos os cabo-verdianos – foram levadas a cabo pelos sucessivos governos, 

Essa espécie de ‘corrida de estafetas’, traduzida na continuidade e adaptação das 

políticas – com as correcções que iam sugerindo – protagonizada pelos sucessivos 

governos até ao presente, é um dos factores do relativo sucesso na política educativa em 

Cabo Verde. A Educação foi sempre incluída no cabaz dos programas sectoriais ligados ao 

desenvolvimento rural e pescas, indústria, energia e turismo, saúde e habitação, comércio e 

serviços. 

Figura II – ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCATIVO E FORMAÇÃO (1985) 

Fonte: UNESCO (1986), citado por Silva (1990). 
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A estrutura do sistema de ensino em Cabo Verde, apesar de conhecer alguma 

evolução após 1975, conservava ainda o essencial da herança anterior, compreendendo, a 

educação pré-escolar (facultativo), o ensino ou educação escolar e a formação extra-

escolar.

A educação pré-escolar passa a figurar sem o carácter oficial e generalizado que a 

caracterizou desde a sua institucionalização, em 1968. Este subsistema, “apesar de ser 

reconhecido de interesse fundamental para o desenvolvimento da criança” (PND, Vol. V : 

4)87 foi suprimido temporariamente pelo Governo de Transição, devido a dificuldades 

financeiras que inibiam o seu normal funcionamento. Basta dizer que já no primeiro ano da 

sua entrada em funcionamento, como sistema, (ano lectivo 1969/1970) registou um 

aumento de efectivos   

“na ordem dos 43 por cento, o que teve como consequência uma
forte explosão da população escolar do ensino primário, conduzindo a 
uma deterioração da qualidade do ensino” (idem : 3).

Esta explosão não foi compensada, segundo o documento, pelo esforço na preparação das 

estruturas de acolhimento (que foram improvisadas) e na formação e superação de 

professores (recrutados entre elementos habilitados com a 4ª classe, com apenas dois 

meses de preparação – pedagogia e prática escolar), agravando ainda mais a situação. O 

pré-escolar era destinado a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos88.

A educação escolar compreendia o Ensino Básico – o Ensino Básico Elementar 

(EBE), com 4 anos, e o Ensino Básico Complementar (EBC), com dois – e o Ensino 

Secundário, organizado em duas vias, nomeadamente o liceal, com a duração de 5 anos 

(Curso Geral, 3 anos; Curso Complementar, 2 anos); o ensino técnico-profissional estava 

confinado à Escola Técnica e Comercial do Mindelo na qual eram ministrados os cursos 

87 Trata-se aqui de Estudos Sectoriais, sendo esta referente à Educação (1981), um documento da Secretaria 
de Estado da Cooperação e Planeamento, da Direcção Geral do Planeamento.  
88 Marca do ensino do período colonial, este nível era ministrado particularmente em jardins infantis e 
núcleos rurais dependentes de instituições públicas não governamentais, que executavam o programa, 
acompanhavam e avaliavam, e do Ministério da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais, que coordenava a 
vertente pedagógica. Dado a dificuldades de sua assumpção plena, o Pré acabaria por ser retirado do sistema 
e só recolocado em 1990, quando se dá a primeira reforma do sistema do pós-indepenência.  
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gerais de Mecânica, Electricidade, Construção Civil, Administração e Comércio. Virado 

para as especialidades na indústria e para o sector terciário, era realizado em três ou quatro 

anos; o ensino do Magistério Primário, destinado a alunos que concluíam o curso geral dos 

liceus, entretanto interessados em seguir a carreira de professor no EBE; o ensino pós 

secundário, cuja satisfação era concretizada com a realização de cursos superiores no 

exterior (o ensino superior não estava institucionalizado em Cabo Verde).  

Contudo, foram realizados no arquipélago cursos de formação de professores do 

Ensino secundário (ES); de formação de professores do EBC; cursos de formação técnico-

profissional e de quadros médios nas especialidades agrárias, administração, ciências 

sociais, bem como cursos de formação a nível pós-secundário de quadros para a Marinha 

Mercante (II PND, 1986 : 223).

Quanto à Educação e Formação Extra-escolares, abrangia a Alfabetização (jovens e 

adultos com idade superior aos 15 anos), a Formação Técnico-profissional e cursos de 

formação de carácter não regular89.

2.3.1 A PRESSÃO SOCIAL ESCOLAR 

O sistema de ensino cabo-verdiano continua a viver sob fortes pressões sociais, 

pressões essas que resultam não só do natural interesse pela Escola, como por um outro 

significado que a Educação começou a conter para os cabo-verdianos a partir dos 

primeiros anos da década de 1960. Foi, conforme vimos anteriormente, nessa altura que se 

deram profundas transformações na política educativa em Cabo Verde, com a escola a 

democratizar-se, numa espécie de resposta antecipada ao axioma da UNESCO90

“Educação para todos”, ainda hoje uma referência importante.  

De uma situação em que a potência colonizadora abriu o espaço escolar (década de 

1960), chegando mesmo a estabelecer  

89 Competia ao Ministério da Educação planear e coordenar a gestão da educação e formação (Ensino e 
Alfabetização); O Instituto de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo (IFAP) respondia pela formação 
profissional; 
90 Este slogan resulta da Declaração Mundial sobre a Educação, na Conferência de Jontien, Tailândia (1990), 
um desejo manifesto para que qualquer criança, adolescente ou adulto beneficiasse de uma formação que 
desse resposta às necessidades educativas fundamentais   
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“sanções pecuniárias a aplicar aos encarregados de educação”,

     (art. 6º do Diploma Legislativo nº 1663, de 19 de Julho de 1968) 

que não aderissem à determinação de obrigatoriedade do ensino (gratuito) nas ilhas – um 

desejo colonial de multiplicar, “custasse o que custasse”, conforme dizia Silva (1991 : 

224), o número de discentes com vista a responder às pressões internacionais – passaram a 

ser os próprios nacionais a formular expectativas elevadas sobre a educação escolar que 

começou a ser objecto de representações sociais positivas ligadas a estratégias de 

promoção e melhoria de estatuto social.  

De facto, a escola passa a ser representada como um “recurso” de

“Diferenciação e reconversão na medida em que a posse de 
diplomas escolares permitia uma situação profissional segura91 (...); 
[mas, também] De reprodução porque as classes socialmente mais 
favorecidas utilizam a escola, e em particular os níveis médio e superior, 
para transformarem o capital social e económico em capital escolar e se 
reproduzirem” (Afonso, 2002 : 125).

Para os cabo-verdianos, a educação escolar perfilava-se, então, no período de pós-

independência, como imprescindível, seja como instrumento de desenvolvimento socio-

económico do arquipélago seja como suporte para os diplomados, em qualquer grau de 

ensino, terem maior mobilidade social. Cenário em nada comparável ao que a Educação 

proporcionava no período anterior a 197592.

A hipótese explicativa para este fenómeno é, na linha de Afonso (2002), que com a 

retirada da administração colonial, ter-se-ia criado um vazio em termos de funcionários na 

administração pública, de uma forma geral, vazio esse que seria ocupado pela vaga de 

91 A hipótese explicativa para este fenómeno é, na linha de Afonso, que com a retirada da administração 
colonial, ter-se-ia criado um vazio em termos de funcionários na administração pública, de uma forma geral, 
vazio esse que seria ocupado pela vaga de camponeses que erravam em direcção aos grandes centros 
urbanos, onde os aguardava emprego público de carácter “não manual”, bastando-lhes o mínimo de 
instrução escolar.     
92 Note-se que já nas décadas de 50 e 60, muitos pais nos grandes centros urbanos, cientes da importância da 
educação, como uma espécie de escada de ascensão social, qual ferramenta de luta pela sobrevivência, 
esforçaram-se para  proporcionar aos seus filhos uma educação que, no mínimo, tivesse concretização a nível 
liceal.
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camponeses que erravam em direcção aos grandes centros urbanos, onde os aguardava 

emprego público de carácter “não manual”, bastando-lhes o mínimo de instrução escolar.     

O Estado cabo-verdiano foi, e continua sendo, o principal empregador, forçado que 

sempre esteve a fazer face ao êxodo rural em direcção à cidade, protagonizado por uma 

população campesina flagelada por secas cíclicas. Afigurando-se a educação como 

condição indispensável para o acesso ao emprego estatal, não estranha que   

“a população urbana aumenta, assim como a procura de emprego 
estável no sector público, continuando a educação a ser muito 
valorizada, com uma pressão crescente do lado da procura” (Afonso,
2002 : 208).

O II PND (1986-1990) dá conta que de 1960 a 1980 ter-se-á verificado a maior 

variação – quer em valor absoluto, quer em valor relativo – no grupo etário 5-14 anos, 

com um aumento dos efectivos escolarizáveis de 44 mil pessoas (93%).  

Situações de sufoco que levaram os dirigentes cabo-verdianos a experimentar aquilo 

a que Ribeiro e Brito (1994) chamaram “ajustamentos adicionais”, que tinham 

subjacentes a pretensão de eliminar o natural conflito inerente ao binómio ‘procura de 

ensino pelos nacionais e capacidade de oferta das autoridades’.

As medidas foram pensadas para travar a pressão, em termos de procura, sobre o 

ensino liceal, enquanto se aguardava uma saída para os discentes que concluíssem o 

Ensino Básico (seis anos de estudo)93.

Vejamos o Quadro II, que segue: 

93 O “ensino recorrente”, de que falaremos mais adiante, aparece nessa perspectiva, de também absorver 
alunos que saem do sistema, mas que posteriormente se interessam, seja pela continuidade de estudos 
académicos, seja para abraçar uma formação de carácter profissionalizante. O MEVRH estima em cerca de 
7000 o número de alunos que anualmente abandonam o sistema formal de ensino.    
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              Quadro II – Evolução dos efectivos escolares 1980-1988 

ANOS EBE EBC ESL   EST   EB   ES   TOTAL

1980 52 208 5 900 2 261 699 5 8108 2960 61 068 

1981 50 824 6 760 2 742 504 57 584 3246 60 830 

1982 48 682 7 650 3 075 733 56 332 3808 60 140 

1983 46 947 8 001 3 492 526 54 948 4018 58 966 

1984 46 688 8 507 3 880 711 55 195 4591 59 786 

1985 47 744 8 942 4 128 790 56 864 4918 61 604 

1986 48 562 9 502 4 979 461 58 064 5440 63 504 

1987 49 703 10 504 5 026 762 60 207 5788 65 995 

1988 51 412 11 177 5 700 532 62 589 6232 68 821 

Variação em % 
1988/80              -1,5           89,4          152,1         -23,9            7,7          110,5             12,7 

Fonte: GEP – M. Educação 

Os dados apresentados no Quadro II demonstram que entre 1979/80 e 1987/88 houve 

um aumento de quase 13 por cento do total dos efectivos (EB e ES), tendo sido registado 

uma estabilização em termos globais entre o período de 1980 e 1985. Por categorias de 

ensino, verifica-se uma diminuição de quase 2% nos efectivos do EBE e de 24% nos do 

EST, e um aumento de 152% no ESL e de 89% no EBC (GEP – M. Educação).  

A pressão social escolar face à educação não é de todo um fenómeno recente. Tem 

que ver com a história de Cabo Verde, começando a desenhar-se no séc. XVII, quando se 

dá a primeira alteração na estrutura de classes em Cabo Verde, composta, segundo Afonso 

(2002)

“uma pequena burguesia comerciante ligada ao comércio 
internacional, uma burguesia agrária residual e uma pequena burguesia 
proprietária (de pequenas propriedades) que foi ascendendo à custa da 
degradação da propriedade rústica de maiores dimensões” (p. 207).

Esta autora testemunha ainda que no início do século passado, persistiam nas ilhas, 

claramente em declínio devido às persistentes secas, um campesinato e um operariado 
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rural94. O volte-face da situação socio-económica ter-se-á dado na década de 60, 

coincidindo com o princípio do fim da presença colonial em Cabo Verde. Vivia-se agora 

uma nova política, traduzida em investimentos na educação, na criação de frentes de apoio 

tendentes a reduzir os efeitos da seca e o êxodo rural. Dessa nova política do Estado 

colonial resulta que a terra teria deixado de ser um factor estruturante 

“para começar a ser mais valorizada a obtenção de emprego 
urbano seguro, de preferência no sector estatal (...) ...a procura social da 
educação dispara – ela torna-se um importante veículo de reconversão e 
de mobilidade social ascendente” (Afonso, 2002 : 208)

Vítima do seu próprio processo de desenvolvimento socio-económico – uma 

economia baseada na exploração da terra, com os ilhéus a enfrentarem condições 

climáticas e geográficas que lhe proporcionam dureza e insegurança no seu quotidiano95 – 

Cabo Verde só viu emergir uma força de trabalho mais qualificada em termos profissionais 

com a independência, período após o qual é adoptada uma política em que  

“a agricultura é a base e a educação o elemento indispensável para 
alcançar o desenvolvimento, ao mesmo tempo que contribui para 
fortalecer a unidade e a identidade nacionais” (Idem : Ibidem)

Esta autora reporta que com a emergência de “novas lógicas sociais”, no país – 

declínio de uma agricultura marcadamente decadente, desencorajador do investimento na 

terra, terciarização do tecido económico, aumento gradual dos níveis de escolarização, 

94 As remessas provenientes da emigração, desencadeada no arquipélago muito cedo (desde o princípio do 
século XX), funcionou desde sempre como um paliativo à fraqueza da produção nacional. E, paralelamente, 
às ajudas internacionais, permitiram a partir de 1975 (Independência Nacional) não somente cobrir as 
necessidades fundamentais como praticar, desde esta data, uma política de investimento importante, segundo 
o “Estudo de Longo Prazo – A Estratégia de Desenvolvimento”, um documento da Secretaria de Estado da 
Cooperação e Planeamento (1979 : 3).    
95 Sobre Cabo Verde paira uma ameaça de degradação ambiental antiga. O Programa Nacional do Ambiente 
(PANA II) publicou um diagnóstico com validade 2004-2014 em que alerta para práticas seculares de 
degradação ambiental, sobretudo nas zonas rurais, com destaque para práticas agrícolas inadequadas e 
sobrepastoreiro.  Há sobrexploração dos recursos naturais existentes até ao seu esgotamento, como por 
exemplo nas actividades de extracção de inertes nas zonas costeiras, que tem provocado a salinização dos 
solos aráveis. 
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protagonismo de uma pequena burguesia dominante, importância crescente do sector 

informal, desemprego da juventude escolarizada – ficava aberto o caminho a uma cada vez 

mais crescente procura social da educação.  

2.3.2 OS SUBSISTEMAS DO ENSINO BÁSICO – EBE E EBC 

As estatísticas escolares e um recenseamento realizado em 1980 indicavam que, em 

média, 80 por cento das crianças em idade escolar, 7-10 anos, frequentavam o Ensino 

Básico Elementar (EBE). Uma percentagem que baixava para 12% cento para as crianças 

de 11-12 anos que frequentavam o nível seguinte, ou seja, o Ensino Básico Complementar 

(EBC)96.

Os responsáveis do Ministério da Educação propuseram-se travar, primeiramente, a 

situação de acentuado abandono e repetência escolares, num país onde menos de metade 

do total dos alunos matriculados no EBE conseguiam concluir os quatro anos. As taxas de 

repetência chegaram a oscilar entre 32,6%, na primeira classe, e os 23,2, na 4ª, segundo o 

Relatório de Arbitragem do Governo (1986), que acrescenta que a situação não teria 

melhorado até meados dos anos 80, numa clara contradição às previsões e aos objectivos 

que haviam sido estabelecidos – redução para 16% – para o período de execução do I PND 

(1982-1985).

Em situação idêntica estava o EBC – ciclo terminal do EB – com um aumento das 

taxas de repetência de 26,7%, no ano lectivo 1980/81, para 31,5, em 1984/85, assim como 

das taxas de abandono. Sugeria-se aqui uma continuidade lógica de todo o processo 

ensino-aprendizagem, com início já na escola primária. Mas, as conclusões dos estudos 

efectuados eram as de que, a esse nível, a estrutura curricular, o perfil dos professores e a 

distribuição dos estabelecimentos de ensino não permitiam essa continuidade (II PND, 

1986 : 320).

As taxas de repetência, aliadas à exiguidade da rede e capacidade do EBC pareciam 

complicar ainda mais a situação. Tornava-se um dado assente que quanto maior fosse o 

número de alunos aprovados a nível do EBE, de onde saíam candidatos naturais ao EBC – 

96 Este fraco nível de escolarização real é explicado no primeiro PND (1982-1985) pela importância da 
repetência escolares. Diga-se, entretanto, que a taxa bruta de escolarização – que abrange a totalidade dos 
inscritos, sem considerar a idade, era de 33 por cento para o EBC. 
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nível sobrelotado em termos de alunos e cujas  “insuficiências de funcionamento (...) 

provocam também elevadíssimas taxas de repetência e abandono” (II PND, 1986 : 321) – 

maior seria o acesso de alunos ao nível terminal do Ensino Básico.   

2.3.3 REORGANIZAR O EBE, O EBC E O ES 

Os responsáveis pelo sector educativo sempre viram na educação escolar a premissa 

fundamental para o sucesso de quaisquer políticas de desenvolvimento de Cabo Verde. A 

análise dos sucessivos planos nacionais de desenvolvimento sugere uma conclusão nesse 

sentido. Em 1987 (depois da experiência dos primeiros anos, 1975-1983 de que falamos 

anteriormente) deu-se início à reforma do sistema de ensino em Cabo Verde. O processo 

atravessou toda a década de 90 com acertos pontuais, conforme veremos.  

Ainda hoje, a conclusão dos vários estudos sugere que

“a evolução do processo de desenvolvimento de Cabo Verde 
demonstra que a educação, para além de se impor como condição 
fundamental para o progresso do país, tem contribuído, não obstante às 
limitações de vária ordem que condicionaram e ainda condicionam o 
sector, de forma activa e responsável, para o avanço desse processo” 
(PND, 2002-2005 : 150). 

A ideia de mudança da situação de abandono escolar, repetência, funcionamento 

deficiente, etc., que continuava a não responder às reais necessidades de desenvolvimento 

cultural, social e económico não só das populações como do país emergente, permanecia 

presente em toda a década de 80.  

O desejo de alteração do quadro, com vista a fixar-se a fasquia de presença e de 

sucesso escolares num patamar superior, capaz de responder aos sucessivos objectivos 

pontuais em todos os níveis, estava bem presente. Para além do Ensino Básico, a base 

efectiva de todo o sistema, as medidas, obviamente adaptadas caso a caso, perpassavam os 

níveis subsequentes. O Relatório de Arbitragem do Governo (1986) fornecia interessantes 

pistas, consubstanciadas em quatro tipos de acções, designadamente:  
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“um estudo de base e de aprofundamento do diagnóstico e 
reestruturação do sistema”; “realizações ao nível dos diferentes 
componentes da oferta de ensino, extensão da rede física, formação e 
superação de professores”; “acções de natureza social, de incentivo e 
apoio na escolarização e redução das disparidades regionais e locais no 
acesso à escola”; “racionalização das estruturas e procedimento 
administrativos no planeamento e administração da educação” 
(Relatório de Arbitragem do Governo, 1986).

O Relatório de Arbitragem do Governo (1986) pretendia, pois, mudanças profundas a  

nível do EBE, do EBC e do ES, para além de outras medidas, nomeadamente as de 

políticas e organização, a serem implementadas já nos quatro anos previstos para a 

execução do II PND.  

A ideia de requalificação do corpo docente, construção e apetrechamento das salas de 

aulas, pedras basilares para o aumento das taxas de aprovação generalizadas, percorrerem 

todos os níveis, do  elementar ao secundário.

2.3.4 O EBE E O EBC E O ES – OS ANOS 90 

A meta a atingir no início dos anos 90 era a de obtenção de uma taxa de escolarização 

de 100 por cento. A este objectivo foram acrescentados outros, designadamente: 

redução da taxa média de repetência para 20/25% e de abandono 
escolar  para 5/12%97;
melhoria do corpo docente; 
duplicação da percentagem de professores habilitados, acréscimo 
de cerca de 120 com o curso do Magistério Primário e a 
formação em exercício de 250 outros que não tinham 
qualificação.

97 A taxa de reprovação, em média, a nível do EBI foi sucessivamente do ano lectivo 1990/91 a 2002/2003 de 
19,3%; 17,7; 17,7%; 23,4; 21,4. A taxa de abandono escolar foi em média, no mesmo período, de 5,3%; 
4,1%; 2,2%; 2,3%; 2,9%. No ES, a taxa de reprovação foi de 30%, em 1990/91; 16%, em 1997/98; 20%, em 
2002/2003.  A taxa de abandono foi, no mesmo período, de 4%; 10%; 16% (Vide o Desenvolvimento da 
Educação – Relatório Nacional de Cabo Verde, MEVRH (2004). O documento refere que as situações de 
aumento de abandono tem a ver com o facto de o sistema não ter sido capaz de motivar, reter, fazer com que 
os alunos tenham sucesso.  
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construção e equipamento de pelo menos 200 salas de aulas até 
1990, como forma de se acabar com o regime de 
“tresdobramento”;
generalização da assistência alimentar às crianças carenciadas98.

De uma forma genérica, três grandes medidas foram pensadas para serem 

implementadas no mais curto espaço de tempo possível. Uma perspectiva de correcção 

abrangente que, anulando as falhas no lado meramente académico, abriria uma ponte em 

direcção a outros espaços de absorção de alunos que não pudessem avançar para o 

secundário – os que desistiam, p.e., e os que reincidiam na repetência: 

o alargamento da rede do Ensino Básico: 
o criando novas escolas para os seis primeiros anos de 

escolaridade; 
o lançando a telescola nas zonas mais afastadas; 

a reformulação da estrutura escolar:  
o condensando o actual elenco de disciplinas em áreas de 

ensino mais integradas; 
o criando uma área de Educação Politécnica, de forma a 

permitir uma polivalência mais adequada à inserção dos 
jovens na vida activa, e uma informação e orientação 
escolar e profissional mais estruturada; 

a definição de um novo perfil para a formação dos docentes, mais 
ajustado às necessidades da nova estrutura curricular. 

(II PND, 1986-1990 : 321)

Ou seja, muito mais do que um mero exercício académico de início, uma espécie de filtro 

de acesso a outros níveis escolares, ao Ensino Básico (EBE e EBC) prometiam-se 

mudanças interessantes do ponto de vista de um encaminhamento útil dos alunos – seja 

criando condições para a ascensão dos bem sucedidos ao secundário e a outros níveis 

subsequentes seja para o prosseguimento de estudos a nível profissional dos que não 

98 Este aspecto foi atingido em toda a linha, através do Instituto Cabo-verdiano de Acção Social Escolar 
(ICASE), que inclusive paga propinas aos alunos mais carenciados mediante apresentação de comprovativo 
da situação económica dos pais. 
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conseguiam fazer um percurso escolar normal e, eventualmente, abandonassem a escola – 

com uma programação específica, na diversidade das opções sugeridas pelo II PND. 

 A estratégia era que, sem descurar os esforços necessários ao melhoramento do 

funcionamento de todo o Ensino Básico, criar novos tipos de escolas que, sendo mais 

adaptadas aos meios rurais, poderiam vir a assumir um 

“papel de relevo na dinamização e melhoria das condições de 
ensino neste nível educativo” (II PND 1986-1990 : 321-322).

É nesse contexto que surgem as ideias de escolas comunitárias que seriam criadas 

com o objectivo de facilitar uma ligação maior entre o ensino e as actividades da 

comunidade onde, em princípio, esses jovens deveriam inserir-se. Estas escolas eram uma 

espécie de pólos de aprendizagem profissional, virados também para proporcionar uma 

formação geral equivalente à obtida no sistema regular de ensino básico. Sairiam daqui 

jovens habilitados com o equivalente ao 4º ou ao 6º anos de escolaridade99 e com uma 

qualificação que lhes permitisse exercer uma actividade profissional. O II PND fala em 

sectores de actividades como o cooperativo e o artesanato que, sublinha o documento, 

poderiam constituir exemplos de aprendizagem a desenvolver. 

Essas medidas enquadravam-se na estratégia de dinamizar o sistema e, em 

consequência, abrir caminhos ao reforço quantitativo e qualitativo dos recursos humanos 

no arquipélago. Igualmente, as hipóteses de ampliação e melhoramento da rede escolar do 

EB e o reforço da formação – inicial e em exercício – de professores, afiguravam-se 

opções importantes tanto para a valorização do corpo docente como para o estabelecimento  

de uma base ‘natural’ de selecção do sistema para os níveis seguintes.  

As previsões indicavam que, até ao ano lectivo 1990-1991, sairiam do sistema 42 700 

diplomados do EBE e 18 400 do EBC e cerca de 400 professores seriam formados para os 

dois níveis do Ensino Básico. Vejamos o Quadro III, que se segue:  

99 Antiga 4ª classe do Ensino Primário e 2º ano do Ciclo Preparatório. 
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Quadro III –  Pessoal docente nos três níveis de ensino – 1985/86 a 1990/91 

Discentes e 
Docentes Previsão Anual de Diplomados 

Nível     
de

Ensino 85/86 90/91 

Diplomados 

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

Total 
de

Diplomados 

EBE 45554 48200 6350 7080 7810 8540 9270 10000 42700 

A
lu

no
s 

EBC 9639 13200 1700 2360 3020 3680 4340 5000 18400 

EBE 1562 
[505] 

1646 
[1000] 

30 40
(50) 

45
(50) 

50
(50) 

55
(20) 

60
(50) 

250 
(R-250) 

Pr
of

es
so

re
s 

EBC  281 
[50] 

426 
[300] 30 25

(20) 
25

(20) 
30

(20) 
30

(20) 
40

(20) 
250 

(R-100) 

[ ] – Docentes com habilitações próprias;  R - Reciclagens 
Fonte: CESO 

O “Relatório Nacional de Cabo Verde – O Desenvolvimento da Educação”, uma 

publicação do GEP, do MEVRH, refere que com a criação do Instituto Pedagógico (IP) foi 

possível formar várias centenas de professores para o EBI, passando-se de 1807 

professores, em 1990/91, para 3170 no ano lectivo 2002/2003, um crescimento médio 

anual de 4% (ob. cit. : 59).

A nível do Ensino Secundário – Curso Geral e Curso Complementar – preconizava-

se, à semelhança dos restantes níveis, aumentar as taxas de escolarização – uma subida de 

30%, no Curso Geral, e 10%, no Complementar – e igualmente a melhoria do corpo 

docente. De 232 professores formados para o ES, em 1990/91, passou-se para 1289, em 

2002/2003, também um aumento de 4% ao ano (Idem : 82).

Em curso (2005) está a extensão e alargamento da rede escolar com a construção de 

escolas secundárias e polivalentes nos principais centros urbanos, nomeadamente na Praia, 

no Mindelo, em S. Filipe e na Ribeira Grande; Escola Técnica da Praia; remodelação dos 

liceus Domingos Ramos (Praia) e Ludjero Lima (Mindelo).  

Os dois quadros anexos relativos aos Programas Globais de Construção e Reparação 

de Escolas (ver Anexo X) indicam que até ao ano lectivo 2004/2005, das 2646 salas 

necessárias ao acolhimento de alunos do EBI e ES, apenas 2510 pertenciam ao Estado, 

pelo que se impunha alugar outras 156 para dar vazão ao quadro das necessidades.  

O rácio professor/aluno é hoje de 26, para o EBI, e 23, para o ES, enquanto o número 

de alunos por turma é de 26 e 36 respectivamente. Eis o cenário apresentado no Quadro 

IV:
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Quadro IV – Distribuição de salas e turmas por concelho – EBI 

                                               Turmas e Salas                       Rácio  

                                                       Salas  

 Estado Alugadas Cedidas Em  
Construção

 Desocupadas Total 
Turmas Alunos/

/Profes.
Alunos/
/Turma

Alunos/
/Sala 

Total 
Nacion. 

  1726      25     63      13          34  1814  3198       26      26     46 

Fonte: GEP - MEVRH 

Quadro V – Distribuição de salas e turmas por concelho – ES 

                                               Turmas e Salas                       Rácio  

                                                       Salas  

 Estado Alugadas Cedidas Em  
Construção

 Desocupadas Total 
Turmas Alunos/

/Profes.
Alunos/
/Turma

Alunos/
/Sala 

Total 
Nacion. 

    784      03     19        05          ---   832  1428       23      36     62 

Fonte: GEP - MEVRH 

A acrescentar às medidas e metas para o EB e ES, o Governo avançou com outras 

que designou “medidas de políticas e organizativas” (II PND). Pretendia com elas criar as 

necessárias condições para a implementação da reforma do ensino, assim como definir um 

conjunto de diplomas legais ou regulamentares que permitissem a execução da política 

educativa durante a vigência do II Plano, que ia de 1986 a 1990, ou seja, nos 4 a 5 anos 

seguintes.

No domínio da “reforma do sistema educativo” foram planeadas várias medidas, tais 

como:  

Formação de professores; 
Renovação pedagógica e de combate ao insucesso escolar;
Regulamentação da lei de base do sistema educativo nos seus 
diferentes aspectos; 
Estatuto de carreira do pessoal docente;
Enquadramento e regulamentação do ensino particular.
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No domínio da “organização”, avançou-se com 

A lei Orgânica do Ministério da Educação e dos diferentes serviços 
que o integram;
Um sistema estatístico do sector da educação;
Regulamentação da gestão e expansão da rede escolar com 
construção;
Recuperação e equipamento/reapetrechamento de salas de aula e 
outros espaços de ensino.

2.3.5 A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

Justifica-se este ponto do trabalho – Educação de Adultos – com os resultados 

práticos que o indivíduo alfabetizado tem proporcionado à renda da família. Educar o 

adulto é, portanto, fazer com que ele passe a participar na conjuntura social, económica, 

política e cultural do seu país.  

Quando em 1997 se realizou em Hamburgo a Conferência Mundial de Educação de 

Adultos, os participantes do evento consideraram esta vertente educacional as “chaves que 

abrem as portas do século XXI”, razão pela qual recomendaram o seu enquadramento no 

contexto de uma educação moderna, multifacetada e permanente, adequada às rápidas e 

incessantes transformações a que o mundo está sujeito.  

A modalidade “alfabetização” está associada à “problemática de educação de 

adultos”, que abrange, igualmente, as de “formação à distância, animação comunitária, 

divulgação cultural” e o próprio “ensino recorrente”, esta última entendida como uma 

modalidade destinada a jovens e adultos que abandonaram relativamente cedo o sistema de 

ensino formal.

Desde que ascendeu à independência, em 1975, Cabo Verde lutou contra o 

analfabetismo. Os sucessivos governos incluíram sempre esta problemática na sua política 

educativa. Na perspectiva de mobilizar todos os cabo-verdianos para essa luta, manuais de 

alfabetização de adultos com forte pendor linguístico-social fizeram-se bandeiras: “No 

Djunta Mó”, “Ora Djá Tchiga” e outros100.

100 Estes eram apenas dois dos muitos recursos pedagógicos: “No Djunta Mó” na acepção de “Juntemos as 
Nossas Mãos”; “Ora Dja Tchiga”, para significar “Chegou a Hora”. Inclusive, algumas moedas nacionais 
ostentavam insígnia com dizeres como “Estudar e Aprender Sempre”.



78

Esse combate, que teve na linha da frente um serviço de Estado instituído 

exclusivamente para o efeito – Direcção Geral da Alfabetização Extra Escolar (DEGEX, 

1976), que daria lugar à actual Direcção Geral de Alfabetização e Educação de Adultos 

(DGAEA)  – logrou, em 10 anos, numa taxa de alfabetização de adultos na ordem dos 67 

por cento. Em 1975, a taxa de analfabetismo rondava os 75%.  

É importante frisar que, na perspectiva da UNESCO, um determinado país atinge a 

alfabetização universal quando mais de 90% da sua população adulta se livrar do 

analfabetismo101. Com os seus 75 por cento de população alfabetizada, Cabo Verde – que 

está praticamente lado a lado com países em desenvolvimento, e claramente acima dos 

países menos avançados (UNICEF, 2004 : 102-115)102 – terá de aguardar para 2015 para 

alcançar esse desiderato (Plano Estratégico para a Educação – PEE (2003 : 69).   

Para este estudo, interessa-nos particularmente a “modalidade de alfabetização”,

com tradição em Cabo Verde, e o “ensino recorrente”, uma novidade em termos de 

implementação em Cabo Verde, incluído, doravante, no rol das preocupações com o 

ensino, devido às taxas de abandono anual do sistema de ensino formal, e aos milhares de 

jovens – cerca de 10 000, segundo o PEE (2003) – que, embora tenham concluído o EBC, 

não avançaram para o Secundário. 

2.3.5.1 OS DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO

Dos estudos já efectuados resulta que o analfabetismo atingia importantes camadas 

da população urbana e rural103. O Relatório de Actividades da extinta Direcção Geral do 

Ensino Extra-escolar (DGEX) – hoje DGAEA – aponta para mais de 100 mil analfabetos, 

em 1975. Este quadro desolador não conduziu, entretanto, os cabo-verdianos ao desânimo.  

101 O entendimento da UNESCO sugere que “analfabeto” é todo indivíduo incapaz de ler ou escrever, aquele 
que se revelar incapaz de compreender uma simples exposição de coisas relativas à sua vida quotidiana. 
102 A publicação da UNICEF “Situação Mundial da Infância” (2004) traz uma extensa lista de países que 
apostaram na alfabetização dos seus nacionais. São cerca de 200 países, com Cabo Verde bem posicionado 
no conjunto. A nível dos PALOP, Cabo Verde aparece claramente à frente. Ultrapassa o vizinho Senegal 
(47% homens; 28% mulheres), a gigante Nigéria (72% contra 56%). Vide págs. 102, 103, 104 e 115.  
103 No meio urbano o analfabetismo atingia os 20 por cento de homens e 40 por cento das mulheres com mais 
de 15 anos; no meio rural, cerca de 60 a 80% dos chefes de família não sabiam ler. 
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Muito pelo contrário, a avaliar pelas palavras dos dirigentes de então104, que 

consideraram “árdua [mas] exaltante” (Pereira, 1990 : 126) a tarefa herdada. Na verdade, 

até 1980 eram ainda 87 mil os analfabetos, número que foi reduzido para cerca de 65 mil, 

poucos anos mais tarde, conforme indica o Quadro VI: 

                                    Quadro VI – Analfabetos: 1980 a 1988 
    1980 1985       1988

Homens        27 738 23 360         19 391 

Mulheres        60 009 51 300         45 109 

Total        87 747  74 560        64 510 

Fonte: DEEE 

O objectivo traçado nos anos 80, foi o de eliminar o analfabetismo até 1990. Um 

desafio não conseguido até hoje, mas eleito na altura pelo Governo como “condição 

primeira à valorização dos recursos humanos do país”105, a par da reestruturação de todo 

o sistema educativo de que vimos falando; da consolidação, alargamento e estruturação da 

formação profissional; da reorientação da política de formação de quadros; da contenção 

do agravamento do desemprego, em particular do desemprego juvenil (EDRH, II PND – 

1986 : 309).

Mas, chegados à década de 90, constatava-se que a taxa de analfabetismo se situava 

ainda nos 37%. Ainda assim, um número encorajador se se tiver em conta que, com uma 

taxa de alfabetização adulta superior aos 60 por cento, Cabo Verde afastava-se dos 

chamados países menos avançados e aproximava-se dos países em desenvolvimento 

(69%).

104 No seu discurso, por ocasião do 8º aniversário da Independência Nacional, Aristides Pereira, primeiro 
Presidente da República de Cabo Verde dizia-se conhecedor do desafio que os aguardava – a ele e aos seus 
pares: “sabíamos que a tarefa que nos aguardava, se era exaltante, não era menos árdua, pelo que tínhamos 
plena consciência de que se tratava de aceitar um gigantesco desafio, partindo de condições extremamente 
desfavoráveis...”, in Aristides Pereira (1990) “Discursos”, Cabo Verde, p. 126. Vol. II.  
105 Valorização dos recursos humanos pressupunha, na perspectiva dos dirigentes de então, a eliminação 
progressiva da subutilização e desqualificação da força de trabalho. 
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Em 2000, estavam ainda por levar ao banco das escolas cerca de 25% (PND, 2002-

2005 : 153). Com os holofotes apontados particularmente para os concelhos com taxas 

mais elevadas analfabetos106, foram priorizadas actividades onde o Estado tinha posição 

dominante107. Esta era, de resto, a directriz a seguir, com ganhos na facilidade de 

recrutamento de indivíduos com formação que operava no sector público.  

Os resultados, hoje, revelam que os 75 por cento de analfabetismo, em 1975, quando 

Cabo Verde ascendia à independência, foram reduzidos para menos de 25 por cento (dados 

do M.E.V.R.H.), em 2005. São números interessantes do ponto de vista da inversão da 

tendência, num período de cerca de três décadas.

Outro grande desafio dos próximos anos parece ser o combate às disparidades ainda 

existentes entre os meios rural e urbano. O recenseamento nacional realizado em 2000 

mostra que as mulheres continuam a ser as mais afectadas pelo analfabetismo – 33 por 

cento de analfabetas, contra os 17 por cento dos homens108.

De qualquer modo, é importante referir que, atento ao contexto actual de 

globalização, o MEVRH considera fundamental para Cabo Verde o investimento nos 

recursos humanos, razão pela qual recomendou – no Plano Estratégico para a Educação 

(2003) – que seja potencializada e universalizada a educação de adultos. A ideia é que com 

essa educação de base teriam os beneficiários condições de participar na dinâmica do 

processo de desenvolvimento do país, com ganhos na luta contra a exclusão social, 

combate à pobreza e promoção da solidariedade social.   

106 Inclui os concelhos de Porto Novo, Paul, Sta. Catarina, Tarrafal, Sta Cruz, Ribeira Grande e Fogo. 
107 É o caso, por exemplo, das Frentes de Alta Intensidade de Mão-de-obra (FAIMO), que tradicionalmente 
absorvem grandes massas de gente, pessoas sem qualquer instrução, seja académica seja profissional. Estava 
presente a ideia de que programas e métodos com ligação a acções como extensão rural, vulgarização 
agrícola, animação comunitária, desenvolvimento cooperativo, construção civil, saneamento, higiene e 
sanidade, dinamizariam a aprendizagem e facultariam conhecimentos específicos nos domínios em que a 
maioria dos interessados numa escolarização, ainda que básica, trabalham. Em 1981 considerava-se, ainda, 
que para o êxito dos programas de alfabetização era necessário a comparticipação das empresas, tanto na 
cedência de salas e do mobiliário respectivo, como na dispensa dos trabalhadores de 4 a 5 horas semanais que 
seriam dedicadas ao trabalho da alfabetização. Ver PND, Vol. V – Estudos Sectoriais – Educação (1981), 
Secretaria de Estado da Cooperação e Planeamento-Direcção Geral do Planeamento, p. 46. 
108 O INE (2000) acrescenta que a taxa de analfabetismo nas idades superiores aos 15 anos afectava, em 
2000, 32,8 por cento das mulheres contra 16,5 por cento dos homens. 
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2.3.5.2 ALFABETIZAÇÃO: FACTOR DE COMBATE À POBREZA E 

PROMOÇÃO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

As estatísticas oficiais109 apontam para que em 2010, a população na faixa etária dos 

15 aos 49 anos rondará os 276 082 habitantes, ou seja, mais cerca de 75 mil que em 2 000, 

altura em que a taxa de analfabetismo, nessa mesma faixa, rondava os 14,6%. O quadro 

actual da população analfabeta, distribuída por concelhos, é a seguinte:  

Gráfico 1 – Distribuição da população analfabeta 

                              Fonte: GEP, MEVRH

As novas orientações estratégicas para a Educação de Adultos apontam agora para 

uma redução de analfabetos nessa mesma faixa etária, no horizonte 2 010, para 5%, 

conforme demonstra o Quadro VII. A concretização das orientações referidas poderá 

permitir o aumento da taxa global de alfabetização de adultos para cerca de 90 por cento 

até ao ano 2015, tal como pretendido pela UNESCO no seu célebre Plano, socializado no 

109 Estes dados estão lançados no documento “Perspectivas Demográficas de Cabo Verde no Horizonte 
2020”. 
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também célebre slogan “Educação para Todos”110, a que já atrás fizemos referência – 

slogan assumido por todos os governos após a independência. 

Quadro VII – Plano de Alfabetização até 2 010 

Situação em 2000 Estimativa para situação em 
2010 

Previsão Alfabetizados 
(2003-2010)

Popul. 
15-49 

Pop.Analf
ab. 15-49 

Taxa
Analf 

Popul. 
15-49 

Pop.Analf 
15-49 

Taxa
Analf 

Total a 
formar 

Forman
dos/Ano 

Animad
ores (nº)

Total do país* 201583 29006 14% 276082 13802 5% 15414 1928 291 

Fontes: Censo de 2000 e Projecções da População por Concelho (2000-2010) – INE-2002; MEVRH. 
(*) Totalidade dos 17 concelhos. 

A visão da Alfabetização que hoje se tem em Cabo Verde – incluindo aqui a 

educação de adultos (equivalente a 6 anos de escolaridade)111 – afigura-se optimista e útil, 

do ponto de vista do seu benefício para o país e para os beneficiados. O PEE (2003) 

preconiza-a como um meio de participação na conjuntura social, económica, política e 

cultural do país.  

Daí que sua concretização se estruture através de

“um conjunto de acções a definir com as comunidades, com vista a 
responder aos problemas que as preocupam quotidianamente e que poderão 
variar, desde a aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, passando pela 
animação comunitária, pela aquisição de conhecimentos profissionais e 
culturais básicos, até aos conhecimentos sobre a gestão de actividades 
geradoras de rendimento” (PEE, Idem : 61). 

Uma sintonia relativamente às recomendações da Conferência Mundial sobre a Educação, 

que preconiza o enquadramento da educação de adultos no contexto de uma educação 

110 Essa pretendida educação para todos de que falava a UNESCO, na sua reunião da Tailândia (1990), 
preconizava, para além de uma educação que respondesse às necessidades fundamentais, uma educação 
associada ao desenvolvimento da micro-informática e das novas tecnologias. 
111 A educação de adultos a que aqui se faz referência é equiparada à educação de base formal, tanto mais que 
os autores do Plano abriam a possibilidade a todos aqueles que frequentarem este subsistema de progredir e 
passar para o subsistema escolar e vice-versa.   
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moderna, multifacetada e permanente, adequada às rápidas transformações a que o mundo 

está sujeito (Hamburgo, 1997).

No arquipélago, e ainda no âmbito do Plano Estratégico para a Educação (2003), 

pretende-se que da educação de adultos,  

saia promovida uma cultura de paz – tida hoje como factor de 
desenvolvimento; 
seja desenvolvida no seio da sociedade civil uma postura activa 
e favorável ao desenvolvimento auto-sustentado e à 
solidariedade e cooperação internacional;
seja promovido o direito ao trabalho, à formação profissional e 
à igualdade de oportunidades entre os sexos (também lema da 
UNESCO),

entre outros ganhos da educação. Defendendo a importância do investimento nos recursos 

humanos para qualquer país, o PEE (2003) sugere que se potencie a universalização da 

educação de adultos, proporcionando a todos a base educativa mínima que lhes permita 

uma participação mais dinâmica no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, evitando 

a exclusão, como forma de combater a pobreza e promover a solidariedade social.  

A própria formação profissional de base voltou a constar do programa de 

alfabetização. Basta dizer que o PEE (2003) aconselhou a sua expansão a todos os 

concelhos, pretendendo com isso que, anualmente, cerca de mil formandos sejam 

enquadrados em Cursos Profissionais de Nível 1. 

Um recuo no tempo permite verificar que esta estratégia aparece na linha de aparente 

continuidade daquilo que havia sido implementado nos finais da década de 80, após a 

massificação das actividades de alfabetização. Centrando a sua actividade na faixa 15-35 

anos, na travagem do analfabetismo de retorno, na capacitação dos alfabetizados, a DGEX, 

desejosa de municiar profissionalmente todos aqueles que passaram pelas suas escolas, 

desenvolveu programas de pós-alfabetização. Segundo Carvalho et. al (1995 : 16), isso 

significou o reforço dos conhecimentos da leitura, escrita e comunicação, para além da 

promoção da extensão cultural das populações na perspectiva de uma educação informal e 

da formação para uma ocupação de carácter profissionalizante. Dados da DGEX referem, 

por exemplo, que de 1992 a 1995, foram implementados cerca de 190 micro-projectos nas 
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áreas de corte e costura, rendas e bordados, artes domésticas, carpintaria e marcenaria, 

planificação, mecânica, electrónica, electricidade, pesca e música, beneficiando mais de 2 

900 pessoas.

2.3.5.3 O ENSINO RECORRENTE 

Para um país que apostou tanto na educação, nos seus diversos subsistemas e níveis, 

e conseguiu, como vimos, inverter a tendência em menos de 30 anos – de 75 por cento de 

analfabetos, quando Cabo Verde ascendia à independência, em 1975, para menos de 25 por 

cento, no início do século XXI, segundo dados de que dispõe o MEVRH – parecia 

paradoxal quaisquer actos de relaxamento nesse longo processo.  

Paradoxal seria também aceitar, sem nada fazer numa perspectiva de correcção, que 

os cerca de 10 mil alunos que anualmente abandonam o sistema de ensino formal (PEE, 

2003) continuassem a ficar de fora, expondo-se aos riscos do chamado analfabetismo de 

retorno (pessoas que frequentaram os primeiros anos de escola e que acabaram analfabetas, 

depois de adultas, desconhecendo os elementares mecanismos de escrita e do cálculo 

aritmético).  

Quando em 2003 se elaborou o PEE, foi recomendado que no âmbito do programa de 

educação de adultos se avançasse para a disponibilização dos necessários meios humanos e 

materiais, de modo a que no âmbito da modalidade Ensino Recorrente pelo menos 2500 

alunos retornassem às escolas anualmente.  

Estes são agora recandidatos ao 1º ciclo do secundário, curricularmente desenhado 

com base numa estrutura modular flexível e adaptável às características dos formandos e às 

finalidades do ciclo de estudos (PEE, 2003 : 67), cujo figurino deveria ser talhado à 

imagem do seu destinatário principal: os jovens trabalhadores. 

Esta preocupação nacional constituiu motivo de reflexão, já nos finais dos anos 1980 

e, para afirmar esse compromisso, foi publicada, em 1990, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo – Lei nº 103/III90 (LBSE), de 29 de Dezembro.  

Torna-se claro, desde logo, que a modalidade de ensino recorrente se destinava a 

“adultos que exerçam uma actividade profissional em ordem a melhorar a sua formação 

cultural, científica e profissional” (art. 48º, nº1), propondo-se que suas acções sejam  
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“organizadas de maneira flexível em função das características dos 
seus alunos e das necessidades de desenvolvimento cultural e socio-
económico do país” (art. 48º, nº3). 

Entre outros, três importantes objectivos guiam o projecto do Ensino Recorrente: 

favorecer a continuidade de estudos a nível da pós-alfabetização, seja na educação formal 

seja na formação profissional; preparar cidadãos e torná-los capazes de intervir no processo 

de desenvolvimento de Cabo Verde; desenvolver uma formação tecnológica que 

proporcione habilitações profissionais adequadas [(art. 51, alíneas c), d) e f), da LBSE].

A implementação prática da modalidade de Ensino Recorrente ganha importância e 

vem reclamando um grande espaço no desenho global do sistema educativo cabo-verdiano. 

Isso numa altura em que as autoridades educativas estão preocupadas com na expansão da 

escolaridade obrigatória de 6 para 8 anos, num trabalho paralelo tendente à erradicação 

total do analfabetismo.  

Pretende-se a inclusão dos milhares de jovens que continuam a abandonar o sistema, 

sem concluir o 1º ciclo do ensino secundário, ou seja, o cumprimento de oito anos  de 

escolaridade obrigatória. 

2.3.6 OS CUSTOS DO SISTEMA EDUCATIVO 

O sistema educativo revelava-se – e continua a revelar-se – dispendioso, num país 

dependente das ajudas dos seus parceiros de desenvolvimento internacionais e das 

remessas dos seus emigrantes.  

No estado socio-económico em que Cabo Verde se encontrava, nos primeiros anos da 

independência, com uma economia baseada na gestão das remessas dos emigrantes e na 

reciclagem das ajudas dos parceiros internacionais – com um PIB na ordem dos 200 

dólares (em 1975), contra os cerca de 1400 actuais (2004) – não havia financiamentos 

suficientes para promover todos os programas e modalidades. 

De modo que, ainda hoje, após a análise dos vários programas dos sucessivos 

governos, constata-se que, paralelamente às reformas tendentes a compatibilizar o binómio 

quantidade/qualidade – uma procura constante de resposta à crescente demanda de 

educação e de ensino por parte dos ilhéus – sobressai o problema do financiamento e 

sustentabilidade do sistema educacional.  



86

Desde 1975 que “a busca de equilíbrio entre as expectativas sociais, as ambições 

técnicas e os constrangimentos orçamentais” (UNICEF, 2002 : 109) se perfilam no centro 

dos debates socio-políticos, afigurando-se o problema do financiamento e da 

sustentabilidade financeira do sistema educativo de Cabo Verde como o maior desafio da 

sociedade cabo-verdiana no domínio da educação e formação (Idem : ibidem)112.

O Gráfico II113, demonstra a prioridade que a Educação tem merecido relativamente a 

outros sectores, destacando-se a fatia a ela destinada pelo seu crescimento sistemático e 

regular, só ultrapassada pela rubrica “Serviços Gerais da Administração Pública”. 

       Gráfico II – Crescimento Regular do Orçamento para a Educação         

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1998 1999 2000 2001

M
ilh

õe
s 

E
C

V

0. Órgãos de Soberania

1. Serviços gerais de
Administração Pública

2. Defesa Nacional

3. Educação

4. Saúde

5. Segurança e
assistência social

6. Habitação e
equipamentos urbanos

7. Outros serviços
colectivos e sociais

8. Serviços económicos

9.Outras funções

              Fonte : MFP – Conta Geral do Estado (1998 a 2001) 

112 Depois de em 1997 as despesas com pessoal ter absorvido 91 por cento dos recursos do orçamento de 
financiamento do sector educativo, ela baixou para 86,9 por cento no ano seguinte, para depois subir para 
90,9 por cento, em 1999, e 93,9 por cento, um ano depois (Ministério da Educação e Valorização dos 
Recursos Humanos – MEVRH). 
113 O documento “Revisão da Despesa Pública do Sector da Educação – ano 2000” (Julho de 2002), 
Ministério das Finanças e do Planeamento – Ministério da Educação e Desportos, Cabo Verde, um estudo 
apoiado pela União Europeia, no âmbito do Programa de Apoio do Ajustamento Estrutural, de onde foi 
retirado o gráfico figura, traz uma extensa análise do sistema educativo cabo-verdiano – sua organização, 
funcionamento e desempenho.    
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Algumas agências internacionais das Nações Unidas, como a UNICEF (2002), por 

exemplo, começam a defender a ideia de que a sustentabilidade e a melhoria do sistema 

educativo passam pela procura e recrutamento de outras fontes de financiamento – as 

contribuições das famílias, por exemplo, em certos níveis de ensino, como complemento 

ao financiamento público, garantido pelas fontes tradicionais – Estado e parceiros 

internacionais.

2.3.6.1 AS DIFICULDADES DE FINANCIAMENTO DO EB 

Vimos que a grande preocupação educativa pós-1975 foi a generalização dos 

primeiros anos escolares, nomeadamente o EB, ficando os restantes níveis para prioridades 

posteriores. Pela análise dos dados disponíveis, parece evidente que apesar da exiguidade 

dos recursos, Cabo Verde terá colocado sempre os interesses da educação à frente de 

muitos outros, chegando o sector, particularmente no seu capítulo “Despesas de 

Funcionamento do Sistema Educativo”, a absorver cerca de 15% das despesas de 

funcionamento do Estado (Afonso, 2002 : 167-168).  

Nos finais dos anos 70, o governo de Cabo Verde havia manifestado a sua fraqueza 

económica e financeira para ir mais além, em termos de mais investimentos no Ensino 

Básico – a base do Ensino Secundário – segundo um estudo intitulado “Contribuição para a 

Perspectivação da Estratégia de Desenvolvimento de Cabo Verde – Estudo de Longo 

Prazo”, realizado pelo então Ministério do Plano e da Cooperação114. Essa limitação 

financeira era constringente, dificultando o livre acesso ao secundário de um número 

considerável de alunos: 

“É impossível generalizar o Ensino Secundário, (...) é desejável 
limitar a formação para além da 6ª classe às necessidades da economia: 
apenas uma fracção (...) de idades correspondentes (da ordem de 25 a 
30%) terá a possibilidade de prosseguir os estudos para além da 6ª 
classe. Donde a necessidade de uma selecção rigorosa  à entrada do 
secundário e profissional” (ob. cit., 1979 : 47).

114 Refere o documento que as autoridades de então precisavam de cerca de 700 mil contos, necessários à 
manutenção do pré-escolar e dos seis anos seguintes do Ensino Básico (EBE, 4 anos; EBC, 2 anos).  
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O crescimento demográfico, a partir da década de 80, trouxe mais pressão ao sistema, 

registando o arquipélago, em finais de 1987, uma população superior a 344 mil habitantes, 

com um crescimento médio anual de 2 por cento (Ver quadro B).

As consequências sobre o custo adicional possível do sistema escolar confirmavam 

uma das conclusões de um outro estudo – “As Perspectivas de Desenvolvimento a Longo 

Prazo”, retomada em “Cabo Verde em Desenvolvimento, Problemas a Enfrentar e Papel da 

Planificação” (1985). Este documento refere-se igualmente às limitações financeiras, 

obstáculo, como vimos, à real generalização do ensino para além do EBC, acessível agora 

apenas a uma reduzida fracção das camadas etárias: 

“Qualquer outra hipótese [livre acesso, p.e.] traduzir-se-ia ipso 
facto por uma degradação da qualidade do ensino primário com as 
consequências, já conhecidas, sobre outros níveis de ensino e sobre a 
democratização da sociedade” (1985 : 12). 

O documento “Elementos para a Apreciação da Evolução Socio-económica  em Cabo 

Verde (1980 – 1987)” indicava, já nos anos lectivos 1979/80 e 1987/88, a existência de um 

aumento de quase 13 por cento do total dos efectivos, tendo-se registado uma estabilização 

em termos globais entre o período 1980 e 1985, com um expressivo aumento a nível do 

Ensino Básico.

2.3.6.2 DESPESAS GERAIS COM A EDUCAÇÃO 

Na perspectiva de Afonso (2002 : 166), Cabo Verde destaca-se no conjunto dos 

países com igual – e nalguns casos maior – índice de desenvolvimento socio-económico 

pelo enorme investimento feito na Educação, com taxas médias de crescimento anual das 

“despesas com o sector” a superarem, muitas vezes, a taxa de crescimento anual das 

“despesas de funcionamento” do Estado. E mesmo nos primeiros anos da independência, 

em que o país dava os primeiros passos, pautados essencialmente pela ideia de políticas de 

subsistência, o Estado investiu sempre fortemente nos diversos níveis de ensino.
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Nos anos 80, o Estado cabo-verdiano continuava a investir no sector, com um 

quantitativo de despesas mobilizadora que, embora tenha sofrido uma progressiva 

diminuição em percentagem do OGE, terá aumentado em valores globais. 

Em termos comparativos, e citando dados da UNESCO, o Ministério da Educação 

colocou-se em 1990 praticamente ao lado das suas congéneres da África ao Sul do Sahara 

(ASS) – investiu 4.1% do seu Produto Nacional Bruto (PNB), contra a média de 4.7% dos 

países da ASS; gastou mais do que os Países Menos Avançados (PMA), que apenas 

investiram 3.3%; igualou-se à média dos Países de Desenvolvimento Médio (PDM), com 

os seus 4.1% (UNESCO, 1993).

No Quadro VIII, podemos observar, na linha de Afonso (2002), o considerável 

esforço feito a favor da Educação, sector que se afigurou como uma das importantes 

prioridades, a avaliar pelos valores relativos à taxa média de crescimento anual do 

orçamento, em comparação  com a taxa de crescimento do orçamento de funcionamento do 

Estado – 9.5% contra 5.1%, de 1989 a 1994. Trata-se de ganhos claros para um sector que, 

entre 1990/91 e 1994/95, vê o seu orçamento crescer a uma taxa média anual de 18.4%. 

Quadro VIII – Peso da Educação no PIB e no OGE – 1996-2002 

                       1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

                 Indicadores               Valores de Execução  Val. Orçam.

Peso da Desp. Pública no PIB (em %)    52   47   34    36    34   36  43 

Peso das Despesas de Educação no PIB (%)    8,4  8,4  7,1   6,9    8,3   8,7 8,3 

  da qual Despesa de Funcionamento no PIB      4,8  5,4  5,1   4,9    5,1   4,5 5,0 

  da qual Despesa de Investimento no PIB    3,4  3,0  2,1   2,0    3,2   4,2 3,3 

Peso das Despesa da Educação na Despesa 
total do OGE (em %)  

  16,1 22,2 21,0  24,5   24,5  24,3 19,3 

  da qual Despesa de Funcionamento   9,6 11,4 14,9  19,9   15,1  12,5 11,5 

  da qual Despesa de Investimento    6,5 10,6  6,1   5,5    9,4  11,7 7,8 

Peso da Despesa de Funcionamento total no 
OGE total (%) 

  63,1 58,7 55,0   2,6   63,6  48,2 55,3 

Peso da Despesa de Desenvolvimento total no 
OGE total (%)  

  36,9 41,3 45,0  47,4   36,4  51,8 44,7 

Fonte: GEP: Ministério da Educação 
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Embora não se apresentem dados relativos ao ano de 1995, nota-se que o orçamento 

da educação em Cabo Verde continuou a apresentar valores elevados, cabendo-lhe, ano 

após ano, importantes fatias do OGE, o que, na linha do que vimos desenvolvendo, poderá 

confirmar a importância que o Governo de Cabo Verde continua a atribuir à educação nas 

estratégias de desenvolvimento económico, social e cultural. A partir de 1997, esse valor 

situa-se acima dos 20 por cento do OGE, aproximando-se em 1999 e 2000 dos 25 por 

cento, para depois voltar a baixar. Ainda assim, situando-se sempre acima dos 19 por 

cento.

Mas, como se pode verificar, a maior parte desse montante continua a ser canalizada 

para despesas de funcionamento. Arrebata a maior fatia a rubrica “Despesas com Pessoal” 

que, só no ano 2000, se situou nos 93,9 por cento do Orçamento de Funcionamento do 

sector da Educação.  

É neste contexto que, em 1997, as famílias foram chamadas a complementar o 

financiamento da educação, medida assumida pelo Governo que, no ano lectivo 

2002/2003, aumentou o montante das propinas a nível do ensino secundário. 

2.3.7 A EMERGÊNCIA DE NOVOS FINANCIADORES 

2.3.7.1 A VISÍVEL MÃO REGULADORA DO BM

Desde há vários anos que os organismos internacionais – particularmente os grandes 

financiadores – vêm sugerindo medidas de correcção ao modelo de organização, gestão e 

financiamento do ensino nos PVD.  

Em 1995, o BM – um dos financiadores credíveis dos programas educativos dos 

PVD, e de cujos créditos financeiros muitos deles dependem – sugeria correcções ao então 

modelo de administração educativa vigente. Os seus especialistas insurgiam-se contra as 

despesas públicas, muitas vezes “ineficientes” e “não equitativas”115; a discriminação na 

115 Mesquita (2000), que também estuda a problemática, cita Burnett (1996) para explicar que: “Ineficiência”
significa uma aplicação não criteriosa em função de aplicações alternativas; “ausência de equidade”, na 
acepção de impossibilidade de os estudantes mais lestos (mérito) serem sacrificados por falta de 
oportunidades ou apoios. 
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distribuição dos financiamentos públicos aos níveis superiores do sistema de ensino116 (que 

continua a privilegiar os mais favorecidos da população, tradicionalmente os que mais 

frequentam este nível escolar) e a negligência votada ao sector privado, numa altura em 

que há condições para encorajamento e financiamento de alternativas ao sector público 

estatal, etc.  

Particularmente nos países a que credita técnica e financeiramente, o BM (1995) 

pretendia uma inversão da situação, ou seja, a passagem do Estado de entidade 

centralizadora para entidade reguladora do sistema. Isto corresponde a introduzir a noção 

de mercado, com base na crença de que o sistema melhoraria a eficiência se tivesse uma 

componente privada. Se se quiser, um certo alinhamento do sistema com a ideologia do 

resultado e com os requisitos do mercado de trabalho, o que não deixa de produzir efeitos 

directos no desenvolvimento económico.  

No fundo, que doravante redobrasse sua atenção nos resultados da aprendizagem e 

nas relações da educação com o mercado de trabalho; que o investimento público incidisse 

sobretudo na educação de base117, cabendo aos familiares e aos próprios estudantes 

comparticipar nos níveis seguintes, nomeadamente o ensino secundário118 e o superior119;

que se abra às famílias a possibilidade de, em consequência, participar na gestão escolar; 

maior autonomia das instituições escolares na afectação dos respectivos recursos 

(Mesquita, 2000 : 111).

No fundo, o BM insistia  na “relativização do papel das entidades estatais e para-

estatais” (Lopes et. al, 1989 : 106) que assim seriam integradas numa lógica de mercado – 

privatização, competição entre as escolas, sua gestão empresarial e respectiva fiscalização 

pelos utilizadores120 – no qual os agentes locais assumiriam maior protagonismo.  

O BM vê nessa estratégia ganhos interessantes do ponto de vista da modernização do 

papel do Estado que – redefinidos esses papéis e funções – abre caminho à promoção e à 

criação de operadores estratégicos privados. Mas também das próprias escolas que, com 

116 Contrariamente, a nível do Ensino Básico (generalizado) é consensual que tendencialmente o 
financiamento público beneficia, indiscriminadamente, a todos. 
117 O BM pretende que se dê especial atenção à escrita, à matemática, às ciências e às aptidões em 
comunicação.   
118 O BM inclui neste nível o ensino vocacional e o ensino profissional. 
119 Atendendo-se aos benefícios privados e sociais do indivíduo escolarizado – mormente a um nível pós-
secundário – abre-se aqui a possibilidade de concessão, seja de empréstimos seja de bolsas de estudos. 
120 No seu artigo “Banking on Education and the Uses of Research – a Critique of: World Bank Priorities and 
Strategies for Education”, inserto no International Journal of Educational Development,  Lauglo (1986) 
coloca reservas relativamente aos benefícios que os PVD poderão alcançar em resultado da aplicação dessas 
orientações do BM.   
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mais autonomia de mercado, configurar-se-iam num importante meio de aperfeiçoamento 

dos sistemas educativos. Um meio onde supostamente se desenvolve a qualidade de 

tomada de decisões; onde será maior o sentido da responsabilidade das pessoas e da 

comunidade; e onde tenderão a ser melhor atendidos os interesses de grupos minoritários 

(Delors et. al, 1996 : 147-149). 

De uma situação em que vigorava o primado do colectivo sobre o indivíduo, o que 

fez do Estado o guardião-mor dos interesses de todos – com os assuntos da educação 

apartados à sua exclusiva esfera organizacional, e os subsídios da colectividade social 

negligenciados – estava, em teoria, aberto o caminho para uma situação em que o próprio 

mercado seria chamado a experimentar a regulação pela aplicação das suas leis. 

2.3.7.2 UMA PARCERIA SOCIAL – A FAMÍLIA

Dois importantes aspectos estão ligados à procura de uma nova aliança entre o Estado 

e a chamada sociedade civil, particularmente as famílias, em favor de uma mudança de 

filosofia de financiamento, gestão e organização do sistema de ensino em Cabo Verde: as 

receitas correctivas propostas pelo Banco Mundial e as questões do financiamento e da 

sustentabilidade do sistema. 

Desde 1997 que o Estado cabo-verdiano vem desenhando, com as naturais 

dificuldades de um PVD, uma nova forma de financiamento do ensino que ministra nas 

ilhas121. Os números já avançados neste ponto são reveladores das limitações financeiras 

que o sistema sempre enfrentou, dificuldades que, extravasando o domínio do ensino, 

condicionam genericamente o financiamento interno do desenvolvimento do país. 

O antigo ministro cabo-verdiano da Educação, Victor Borges, recorda que não é por 

acaso que desde há 30 anos (1975 – independência nacional) mais de 90 por cento dos 

orçamentos de investimento do país são suportados, directa ou indirectamente, por recursos 

externos, razão pela qual diz, metaforicamente, que “em rigor o orçamento de 

investimento de Cabo Verde poderia ser designado de ‘orçamento dos doadores’” 122.

121 Afonso (2002 : 63) referia que nos PVD é muitas vezes o Estado e não a educação em si a chave do 
problema [do desenvolvimento económico e social].  
122 Borges (2003) “Participação dos pais nos custos da Educação: uma visão comum”, num artigo de análise 
– Carta Aberta aos Cabo-verdianos (III), in semanário “A Semana”, 10 de Janeiro de 2003. 
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As primeiras respostas de adesão às indicações do BM foram desencadeadas em 1996 

e apareceram sob a forma de institucionalização de uma propina, consubstanciada em 

legislação conforme. O então Primeiro-ministro cabo-verdiano, Carlos Veiga, chegou a 

apelar à “moral” e à “justiça”123, convidando a sociedade cabo-verdiana a envolver-se no 

financiamento do ensino:  

“poderemos ter as melhores escolas, os melhores manuais, os 
melhores professores, o melhor sistema de ensino. Mas, não teremos 
nada (...) se a comunidade não se interessar pela sua escola e não 
participar da vida dela, se os pais não se interessarem pela educação dos 
seus filhos... se a sociedade não se responsabilizar na educação das 
novas gerações. A desresponsabilização da sociedade (...) é nefasta e os 
seus efeitos são hoje perceptíveis para muita gente. Ela é, por outro lado, 
injusta e imoral numa área tão sensível e fundamental como a 
educação124”

  Em 1997125 e em 2002126, dois importantes diplomas legais127 são publicados na 

esteira da pretendida responsabilidade social, determinando uma abordagem de carácter 

mais global. Os dois documentos preconizam uma reorganização da gestão das escolas 

secundárias, a participação das famílias na gestão das escolas, uma contribuição acrescida 

nos custos da educação e a óbvia prestação de contas.  

123 A resistência social de um apoio mais substantivo ao processo educativo em Cabo Verde constituiu 
motivo de um artigo publicado no semanário “A Semana” – Edição de 10 de Janeiro de 2003, pelo antigo 
ministro cabo-verdiano da Educação, Víctor Borges. Ele considerava que o Estado, enquanto emanação do 
tecido social, funcionando com recursos que a sociedade disponibiliza era ainda um “sonho político e 
sociológico”. Eis a imagem que sobre essa resistência social descrevia, então, Víctor Borges: “No nosso 
imaginário, se calhar existe uma caixa forte com muito dinheiro e onde o ministro das Finanças vai, à noite, 
com uma lanterna de petróleo, esgueirar recursos que depois o Governo vai repartindo a seu bel-prazer. 
Esta percepção quase mágica de recursos públicos, reforçada, em parte, pela ajuda internacional, constitui 
um bloqueio tremendo na mobilização dos recursos internos, na responsabilização dos indivíduos e da 
sociedade e no controlo da utilização dos recursos por parte dos serviços públicos”. Víctor Borges é 
psicólogo de formação. 
124 Sessão da Assembleia Nacional (AN) – Encerramento do debate parlamentar sobre Educação – Vª 
Legislatura. 
125 A primeira proposta, a de 1997, previa um montante máximo de propina de 13 mil escudos/ano para 
rendimentos superiores a 1.600.000 escudos CV (valor posteriormente reduzido para 9 mil escudos).  
126 A proposta de 2002 indicou como propina máxima 18 mil escudos CV (aplicável só no terceiro ciclo), 
para agregados familiares cujos rendimentos são iguais ou superiores a 1.800.000 escudos CV/ano. Ainda 
assim, previa a redução de 25 e 35%, em função do número de filhos no secundário e no superior.  
127 Vide Decreto-Lei 7/97 (B.O. nº15, 1ª série de 21 de Abril); Decretos-Lei 18, 19 e 20, de 2002 (B.O. nº25, 
1ª série, de 19 de Agosto de 2002).  
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Ao determinar as regras de prestação de contas, as referidas leis consagram a 

filosofia de controlo social. Os próprios pais e encarregados de educação têm hoje assento 

nas assembleias das escolas, nos conselhos directivos, conselhos de disciplina e de turma, 

com capacidade real para influenciar a gestão da escola, inclusive na utilização e receitas.    

Até 2002, cerca de 60 por cento dos alunos do Ensino Secundário não pagavam um 

único centavo para frequentar um estabelecimento de ensino (Borges, 2002 : 16-17)128. E, 

sem incluir as despesas de investimento, cada aluno custava ao Estado até 2003, cerca de 

50 mil escudos/ano (Idem : 2003 : 25)129.

Para que ninguém ficasse de fora do quadro de pagamento de propinas, importante 

fonte de receitas ao financiamento de projectos e actividades que promovam um ensino de 

qualidade130, foi envolvido o Instituto Cabo-Verdiano de Acção Social Escolar (ICASE), 

um mecanismo alternativo de financiamento, capaz de cobrir as propinas dos alunos 

provenientes dos agregados familiares de baixos recursos.  

O ICASE é, aliás, o serviço talhado para esse tipo de acções. Instituto público criado 

em 1983, tem autonomia administrativa e financeira, enquadrando-se as suas acções numa 

política de generalização do EBI, do ES e do reforço do Pré-escolar131. Sendo organismo 

responsável pela execução da política do Governo em matéria de acção social escolar, tem 

contado sempre com outras importantes parcerias directas e indirectas, seja de organismos 

nacionais seja de organismos internacionais. O seu programa de apoio financeiro aos 

alunos – Programa de Apoio ao Pagamento de Propinas (PAPP) – privilegia os oriundos de 

famílias cujo rendimento mensal é igual ou inferior a 25 mil escudos CV (www.icase.cv).

As autoridades cabo-verdianas atribuem enorme importância ao envolvimento social 

na comparticipação do financiamento do ensino, razão pela qual, antes de aplicarem os 

conteúdos dos já referidos Decretos-Lei 18, 19 e 20, de 2002132, que abriram caminho à 

actualização do valor das propinas – “uma das formas de defender a escola pública em 

128 Entrevista do ex-ministro da Educação, Víctor Borges, “A Mudança não se faz com discursos”, inserto no 
semanário “A Semana”, edição de 22 de Março de 2002.  
129 Semanário “A Semana” – Edição de 10 de Janeiro de 2003, artigo de análise assinado pelo antigo ministro 
cabo-verdiano da Educação, Víctor Borges.  
130 A ideia era que, em teoria, os resultados da participação no financiamento do ensino permitiriam a criação 
e equipamento de bibliotecas a aquisição de computadores e equipamento de reprografia, desenvolvimento de 
acção social escolar, etc. 
131 O objectivo fundamental do ICASE é prestar serviços de acção social e escolar à população estudantil 
com fracos recursos, proporcionando-lhes iguais oportunidades de escolarização e iguais condições com vista 
ao sucesso escolar. 
132 Publicados no Boletim Oficial nº25, 1ª série, de 19 de Agosto de 2002. 
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Cabo Verde” (Borges, 2003 : 21)133 – foi necessário um alargado debate público, 

envolvendo as mais diversas instâncias, nomeadamente as direcções das escolas 

secundárias, a associação de pais e encarregados de educação, os conselhos consultivos de 

todos os concelhos e a comunicação social – jornais, rádios e televisão nacionais.  

2.3.8 O ENSINO SUPERIOR EM CABO VERDE 

A opção dos cabo-verdianos por uma formação de nível superior é relativamente 

antiga. Embora não haja dados sistematizados relativamente a esse contacto com o Ensino 

Superior num passado longínquo, através de recolhas de testemunhos vivos de pessoas 

conhecedoras de História de Cabo Verde134, fica-se a saber de personalidades importantes 

como Luís Lof Vasconcelos, que cursou Direito na Sorbone, nos princípios de 1900; Nobre 

de Melo, que foi catedrático em Lisboa e posteriormente embaixador de Portugal no Brasil; 

Roberto Duarte, que foi Químico, em França, entre outros. 

Mas, poder-se-ia falar ainda de grandes homens de letras, como António Pedro 

(1909), que frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa e Sorbone; Baltazar Lopes da 

Silva (1907)135, que se licenciou em Direito e Filologia Românica, pela Universidade de 

Lisboa; Gabriel Mariano (1928), que se licenciou em Direito; Onésimo Silveira (1935), 

actual embaixador de Cabo Verde, em Portugal, que fez Ciências Sociais na Suécia; 

Corsino Fortes (1933), licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa; 

António Cardoso (1935), licenciado em Direito, em Coimbra; João Vário (1937), 

licenciado em Medicina, pela Universidade de Lisboa, tendo sido investigador, durante 

vários anos em Bruxelas (Ferreira, 1997 : 75-262). 

133 Artigo de análise publicado no semanário “A Semana”, edição de 17 de Janeiro de 2003. O antigo 
ministro pede o envolvimento geral para que não aconteça em Cabo Verde o que teria acontecido noutras 
paragens, onde a classe média foi forçada a transferir os seus filhos para escolas privadas, pagando muito 
mais e “deixando as escolas públicas atoladas na dinâmica da decrepitude física, na decadência pedagógica 
e organizacional e socialmente segregadas”, em resultado de terem negado comparticipar nos custos do 
ensino.
134 Um deles, António Leão Correia e Silva, Presidente da Comissão Nacional para a Instalação da 
Universidade de Cabo Verde, sociólogo, historiador, autor de várias obras, entre as quais “História Geral de 
Cabo Verde”, Coordenação de Luís de Albuquerque e Maria Emília M. Santos, Vol. I, 478 págs. 1991, 
Lisboa;  “História Geral de Cabo Verde”, Coordenação de Maria Emília M. Santos, Vol. II, 596 págs. , 1995. 
Lisboa; “História de um Sahel Insular”, Edições Spleen, 1995. Praia; “Combates pela História”, Edições 
Spleen, 2003. Praia. 
135 Este intelectual declinou, em 1945, o convite para professor na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. 
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São, como se pode ver, vários, entre históricos como Amílcar Cabral136 e muitos 

outros cabo-verdianos, seus pares na luta de libertação das colónias, que frequentaram 

grandes instituições de ensino superior europeias e não só.

De alguma forma, resultou desses espaços universitários o saber científico necessário 

às suas relações internacionais e à procura de soluções para as grandes mudanças mundiais, 

de que pode ser exemplo o processo de descolonização que resultou na independência de 

Cabo Verde, em 1975137.

Depois desta data, “a maioria dos formandos [cabo-verdianos] frequentava [e

frequenta ainda hoje] cursos superiores no exterior” (PEE, 2003 : 105). 

Constata-se, pois, ainda hoje, a vontade política nacional de fazer valer a vertente 

académica superior. Se o PND (1997-2000) insere a “promoção do Ensino Superior” entre 

as grandes linhas políticas a serem implementadas, o PEE (2003) reconhece-o como “um

domínio específico onde os pequenos estados deverão fazer prova de capacidade de 

inovação, mobilizando recursos, desenvolvendo parcerias e encontrando novas 

modalidades para a criação e  funcionamento dessas estruturas” (ob.cit. 2003 : 105).

A procura do Ensino Superior tende pois a crescer, em resultado também da 

universalização, na década de 90, do Ensino Básico (63% das despesas de funcionamento 

até 2000), e da posterior expansão do Ensino Secundário (31%) (Ver Pressão Social 

Escolar). Isso multiplicou, naturalmente, os candidatos a um curso de nível pós-secundário. 

De alguma forma, parece ser válida a ideia de que também no Superior é a procura social 

que determina o aumento de alunos a este nível e não as necessidades de mão-de-obra. 

Dados da Direcção-geral do Ensino Superior e Ciência (DGESC) indicam que, no 

ano lectivo 2002-2003, a população estudantil de nível superior era de 6030, estando 3030 

a estudar no país138, em instituições com um corpo docente constituído por 24 doutores, 50 

136 Amílcar Cabral é o herói nacional cabo-verdiano. Engenheiro agrónomo, cujos estudos universitários 
foram feitos em Portugal, nos finais da década de 50, é uma referência mundial, sendo a ele atribuído o ónus 
da independência da Guiné e Cabo Verde, enquanto ideólogo de todo o processo.    
137 Baltazar Lopes dizia que já nos anos 30, ele e “um grupo de reduzido de amigos” começaram a pensar no 
problema deles, ou seja, “no problema de Cabo Verde. Preocupava-nos sobretudo o processo de formação 
social destas ilhas, o estudo das raízes de Cabo Verde ” (Ferreira, 1999 : 85). Isso aconteceu, segundo este 
autor, na altura em que, na cidade da Praia, se concretizava o movimento “Negritude”, que reclamava a 
necessidade e o dever de os intelectuais africanos afirmarem e defenderem a sua cultura. 
138 Desses, 830 frequentavam o ensino médio no Instituto Pedagógico (IP), em Cabo Verde. 
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mestres e 212 licenciados139 – e 3000 no exterior140, a que se deverão juntar cerca de 1900 

a 2600, no ano lectivo 2005-2006.

Segundo previsões da DGESC, no ano lectivo 2005-2006 pelo menos 4800 alunos 

deverão concluir, com sucesso, o 12º ano – fase terminal do secundário, uma espécie de 

pré-universitário. Em 2010-2011, serão 7300 diplomados anuais com este nível141, todos 

desejosos de se juntarem aos tantos outros discentes em continuação dos estudos nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais e estrangeiras.  

São números aparentemente pequenos, mas que podem significar muito, se se tiver 

em conta o quadro actual – em crescendo – de alunos que frequentam cursos superiores, no 

país e no estrangeiro, a exiguidade do corpo docente em funções e a respectiva habilitação 

académica necessária à docência. Sem esquecer os enormes custos globais. 

Vejamos no Quadro IX as previsões para os próximos anos: 

          

         Quadro IX – Frequência de alunos e necessidade de professores no ES – Previsão 

                  2005/2006                   2010/2011 
PREVISÕES

Cenar. Condic.142  Cenár. Tend143. Cenar. Condic.   Cenár. Tend. 

Nº de alunos        5000        7000       11000        14000 

Nº de docentes          500          700           900          1150 

             Fonte: PEE (2003)

Num país com parcos recursos, como o é este arquipélago, as despesas com formação 

de quadros de nível médio e superior foram, desde a primeira hora, suportadas pelos países 

139 O Plano Estratégico da Educação (2003) preconiza, no âmbito da expansão do Ensino Superior, a 
necessidade de recrutamento, dependendo das circunstâncias futuras, ou de 650 novos professores para os 
próximos oito anos (cerca de 80 novos professores por ano, segundo o cenário condicionado) ou de 110 
novos docentes por ano (cenário tendencial). 
140 A orientação geográfica desses estudantes era Portugal (com 70%), Brasil (25%), Cuba, Rússia, Senegal, 
Marrocos, etc., que dividiam os restantes 5%.   
141 Ver Documento nº6 de Preparação do Plano estratégico “Orientações para a Elaboração de Planos 
Educativos a nível Concelhio”. São, segundo o PEE (2003), previsões que “têm (...) como referência o 
modelo de planeamento baseado na ‘procura social da educação’ e não as ‘necessidades de mão-de-obra 
que os sectores de actividade poderão vir a necessitar’ (ob. cit. : 113).   
142 Este cenário obrigaria ao condicionamento do acesso ao Ensino Superior. 
143 Cálculo da DGES com base na ideia de que manter-se-ia nos próximos anos a taxa tendencial de transição 
do secundário para o Ensino Superior – cerca de 55%.  
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de acolhimento (Censo 2000). O Relatório de Bolsas nos Países Terceiros (2000) indica 

que essa situação conheceu algum revés quando, em 1989, se deu a queda do muro de 

Berlim – e com ela profundas mudanças políticas, económicas e sociais, que lançaram por 

terra o bloco socialista – o que levou à redução drástica do número de bolsas que vinham 

sendo disponibilizadas pelos doadores (ob. cit. : 7). 

Esta nova situação – criada na sequência de transferência das responsabilidades dos 

custos para Cabo Verde – praticamente revolucionou o comportamento do Estado 

relativamente à problemática do Ensino Superior, concretamente quanto ao ónus de tão 

dispendiosa acção144.

Se tivermos em conta que, só em bolsas de estudo, o Estado de Cabo Verde transfere 

anualmente vários milhares de contos, fica ainda mais clara a vontade tantas vezes 

manifestada pelos sucessivos governos da inversão das taxas de formação superior no país 

(30%) versus no exterior (70%)145.

A afectação das despesas com os níveis mais baixos – Ensino Básico (obrigatório) e 

Secundário – correspondiam, em 2000, a pelo menos 94 por cento das despesas globais de 

funcionamento da Educação146. Neste sentido, fica-se com alguma noção relativamente ao 

gigantesco esforço que as entidades governamentais terão de empreender para investir no 

ensino superior, ainda que em Cabo Verde. E o Estado esgotara praticamente “a 

capacidade de financiamento do sistema escolar”  (Censo 2000 : 18).

2.3.8.1 AS IES EM CONSTRUÇÃO 

Em Cabo Verde procura-se hoje aperfeiçoar os lados hard e soft147 do Ensino 

Superior emergente, de modo a que o espírito da alma mater em si se faça valer e o 

144 Todos os anos dezenas de alunos concluem a sua formação graduada. Só de 1998 a 2004, regressaram ao 
país pelo menos 1156 quadros graduados e 18 pós-graduados nas mais diversas áreas do saber. Anexo 11 – 
Quadro Estatístico dos Graduados e Pós-graduados regressados a Cabo Verde. Fundo de Apoio à Educação e  
Formação (FAEF). 
145 Segundo o Primeiro-ministro, Dr. José Maria Neves – na sessão plenária da Assembleia Nacional (Sessão 
de 23 de Maio de 2005) – o Estado de Cabo Verde deve ao Banco Comercial do Atlântico (BCA), que foi 
propriedade sua, cerca de 60 milhões de dólares, uma dívida contraída nos anos 90. Privatizado nesta mesma 
década, o BCA congelou os créditos bancários internos, restringindo a margem do Governo em políticas de 
concessão de bolsas.  
146 Ao Ensino Básico cabiam 63% das despesas globais, o que fazia deste nível a prioridade; ao secundário, 
32%. 
147 Os ganhos vão dos recursos humanos aos equipamentos e infra-estruturas. O PEE refere-se a uma política 
de formação de quadros baseada na consolidação das instituições existentes; na definição de um modelo 
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arquipélago justifique, também, a este nível, a sua permanência no concerto das Nações, à 

semelhança do que lograram alcançar muitos outros Estados que, como ele, contam, neste 

limiar do século XXI, 30 anos de país independente.  

Na verdade, emergem e aperfeiçoam-se hoje várias IES, viradas que estão para as 

mais diversas áreas do saber científico, com cursos e planos de estudo relativamente bem 

delineados. De alguma forma, com mais sensibilidade na observância daquilo que, no 

futuro, poderá vir a permitir ganhos nas potenciais áreas de interesse para os nacionais e 

para o mundo.  

Sem ignorar outras importantes áreas do saber, a opção pelas chamadas energias 

renováveis, com destaque para a energia solar, eólica, ondas, marés, etc., passando pela 

própria energia térmica do oceano que circunda as 10 ilhas, ou mesmo a geotérmica, 

conforme sugere Varela (2001 : 93)148, pode ser um começo.  

Mas, também, áreas de estudo importantes para o país de migração (emigração e 

imigração) que é Cabo Verde: “Estudos de Interculturalidade e Migrações” (Brito : 2001). 

Há também propostas no sentido de se acolherem as sugestões da UNESCO (1999)149:

inserção da “Transdisciplinaridade” nos meios universitários150, como instrumento 

fundamental do “paradigma mundial do Ensino Superior” (Gibbons, 1998). 

Concomitantemente, o PEE (2003) definiu, como estratégia de actuação, a: 

Criação de uma atitude científica na comunidade cabo-verdiana, 
através do desenvolvimento de atitudes experimentais no ensino 
das ciências básicas, apoiadas pela introdução/reforço das novas 
tecnologias de informação e comunicação; 

conceptual e organizacional sustentável para a institucionalização da Universidade de Cabo Verde; na 
integração das instituições nacionais em redes regionais e internacionais; na valorização da componente 
ciência e tecnologia; dinamização do sector privado do ES. 
148 J.M. Varela foi Professor Titular de Citologia e Fisiologia Celular e foi Presidente do Conselho Científico 
do Instituto Superior de Engenharia e de Ciências do Mar (ISECMAR), Academia de Estudos de Culturas 
Comparadas, Mindelo, Cabo Verde.  
149 Essas sugestões estão insertas na “Declaration Mondiale sur l’enseignement supérieur pour le XXIème 
seécle et Cadre d’action prioritaire pour le changement et le développement de l’enseignement supérieur” da 
UNESCO (1999). 
150 A ideia de “Transdisciplinaridade” como objecto de estudo nas IES foi debatida no colóquio 
“L’Umanismo Latino e L’Umanismo Africano”, realizado na Praia – Cabo Verde – em Janeiro de 2000. 
Brito (2000), que apresentou o tema “Por uma Transdisciplinaridade em Cabo Verde”, associou à pretendida 
“Transdisciplinaridade” a “vivência transcultural” do cabo-verdiano. O sentimento é que, havendo razões 
histórico-culturais que apontam o homem cabo-verdiano como o “encarnar natural da atitude transcultural 
e transdisciplinar”, estava facilitada a investigação da “culturalidade” e “transdisciplinaridade” no seio de 
uma Universidade transcultural a ser criado em Cabo Verde.  
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Formação avançada ao nível de pós-graduação assente no 
inventário geral das necessidades de formação151;
Articulação entre o Ensino Superior e o desenvolvimento 
tecnológico;
Criação de um sistema coordenador das actividades de ciência e 
tecnologia;
Dinamização da ligação entre o sector empresarial e o sistema de 
ciências e tecnologias. 

            PEE (2003 : 112-113) 

Vislumbra-se, portanto, uma mudança de filosofia, uma correcção ao modus faciendi

que caracterizou um passado bem recente, em que “devido à falta de articulação entre a 

formação e as necessidades do país, uma parcela não negligenciável dos bolseiros no 

exterior adquiriu formação em áreas não prioritárias ou formação pouco adequada à 

nossa realidade” (Brito, 2001 : 107). 

 Brito (Idem : 108) refere que as sucessivas acções de formação nos anos 70, seja a 

nível médio, seja a nível superior, eram determinadas por “situações conjunturais”152. Um 

grande número de quadros, nas várias áreas do saber, era formado aleatoriamente, 

pressionado que estava pelos desafios do urgente desenvolvimento a que o país emergente 

clamava. 

O Ensino Superior parecia, pois, condicionado pelo estado de desenvolvimento (em 

que o país se encontrava), quando teorias académicas sugeriam uma lógica inversa, ou seja, 

um ensino de nível superior monitorizador do desenvolvimento, não guiado, portanto, 

pelas pressões sociais que caracterizaram as políticas do ensino a nível básico e secundário. 

A experiência tem demonstrado que a fraqueza económica, empresarial, cultural e 

social de um país pode encontrar subsídios em favor de sua correcção, se a aposta recair 

também sobre a formação de uma massa crítica de nível superior, uma elite pensante com 

151 Esta estratégia já está em curso com a selecção recente de dezenas de candidatos a uma formação 
avançada – Doutoramentos e Mestrados. Um apoio da Cooperação Francesa à Comissão Nacional Instaladora 
da Universidade de Cabo Verde (CNI-UNICV) e à Direcção Geral do Ensino Superior e Ciência (DGESC). 
Ver www.cniunicv.cv . Data da consulta: 14 de Maio de 2005. O Anexo XIII traz a relação das áreas de 
estudo contempladas. 
152 Falta de professores, um vazio criado com a saída dos docentes portugueses, logo após a independência, 
em 1975, levou à criação do Curso de Formação de Professores do Ensino Secundário (1979); a constatação, 
pelas novas autoridades, da necessidade de se proteger o “país agrícola” dos efeitos da erosão justificou a 
criação do Centro de Formação Agrária de S. Jorge; baixo nível escolar dos alunos, o que leva à criação de 
um curso propedêutico (ano vestibular) para os preparar para o ensino superior. Era mais uma política de 
“tapa buracos”, conforme a designou Brito (ob.cit. 2001 : 108)    
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competências científicas. A conexão de saberes emanados de indivíduos que dominam a 

gestão e administração das leis, que entendem o quotidiano social numa perspectiva 

científica, que dominam a administração geral e as novas tecnologias comunicacionais, que 

têm o domínio das construções, da arquitectura, das engenharias, etc., é condição para 

desenvolvimento.

Nesta perspectiva, Brito (2001), que é Vice-reitor da Universidade Jean Piaget de 

Cabo Verde, entende que uma forma de tornar sustentável o desenvolvimento e demais 

sectores da sociedade, seria dotar o país de um manancial de cidadãos formados em áreas 

conexas – Direito, Sociologia, Administração, Línguas, Informática e Ambiente. A estas, 

sugere que se junte Arquitectura, Urbanismo, Medicina, Agronomia, Ambientalistas, 

Engenharias Sanitárias, etc., - áreas do saber que encontram na Universidade o espaço 

ideal de realização do indivíduo – para satisfazer as necessidades que o aumento 

populacional e o nível de vida engendram. 

Caberá às próprias IES e à entidade governamental que tutela o sector da Educação o 

ónus da regulação dos fluxos de formação, batendo-se em favor de uma política 

equilibrada de oferta de cursos “consentânea com o pulsar da sociedade”, sob pena de se 

viverem situações de excesso ou carência de quadros numa ou noutra área.  

As pretensões de empowerment de um ensino de nível superior em Cabo Verde 

aparecem na esteira da procura cuidada desse equilíbrio. Primeiro, com a criação em 1991, 

da Comissão Instaladora do Ensino Superior153, que daria lugar, em 1997, à DGESC. 

Posteriormente, com as várias iniciativas legislativas que permitiram a criação formal, em 

2000, da Universidade de Cabo Verde (UCV)154. Emergiram, seguidamente, os primeiros 

institutos superiores, alguns dos quais uma versão melhorada dos centros até então 

responsáveis por cursos ministrados, seja na forma de técnicos de formação profissional, 

média ou bacharel.       

Vejamos a seguir algumas IES e respectivas áreas de formação disponíveis: 

153 Brito (2001) refere que a essa Comissão foi incumbida a tarefa de equacionar as medidas que levariam à 
consolidação do Ensino Superior, impregnar as iniciativas de formação que estavam em curso de um cunho 
mais académico que fizesse valer a tríade “Formação-Investigação-Extensão”.
154 Resolução nº 53/2000, de 24 de Agosto. 
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Instituto Superior de Educação (ISE)155 – virada particularmente para a formação 
de professores, funcionava até ao ano lectivo 2003-2004, com três cursos de 
bacharelato em Ciências Naturais, Educação Física e Físico-química e cursos de 
licenciatura em Estudos Cabo-verdianos e Portugueses, Estudos Franceses, Estudos 
Ingleses, História, Filosofia, Matemática e Informática (ramo educacional), 
Biologia, Geografia, Geologia e Gestão escolar e Administrativa e, ainda, um curso 
de mestrado em História Contemporânea. Tem ainda cursos de formação a 
distância. 
Tem sede na Praia e um pólo no Mindelo. 

Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR)156 – Ministra 
cursos em Ciências Náuticas (Pilotagem), Planeamento e Administração dos 
Transportes Marítimos, Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, Engenharia Civil, 
Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eléctrica e Electrónica, Engenharia 
Informática e Automação, Biologia Marítima e Matemática Aplicada. Pretende 
lançar o grau de licenciatura para alguns cursos, iniciar a formação de professores 
para o Ensino Técnico, reabilitar e expandir a Instituição.  
Sede: Mindelo. 

Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA)157 – 
Tem aberto cursos de Engenharia do Ambiente.  
Sede: Ilha de Santiago.

Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE)158 – Tem 
cursos de Contabilidade. Pretende criar novas possibilidades ao nível do 
bacharelato, dos complementos de licenciatura e dos mestrados.  
Sede: Mindelo e pólo na Praia. 

Universidade Jean Piaget (Uni-PIAGET)159 – Para além dos cursos em 
funcionamento – Análises Clínicas e Saúde Pública, Arquitectura, Ciências da 
Comunicação, Ciências da Educação e Praxis Educativa, Ciências Farmacêuticas, 
Ecologia e Desenvolvimento, Economia e Gestão e vários outros em Engenharia, 
Física, Matemática, ensino de Línguas, Psicologia e Sociologia. Perspectiva 
desenvolver formação a distância. A investigação científica é outro dos objectivos.  
Instituição privada, com sede na Praia.  

O conjunto desta oferta nacional foi também projectado para se traduzir em ganhos 

para o país, no sentido de abrandar a procura no exterior de cursos ministráveis em Cabo 

Verde. Os cálculos da DGESC estão feitos nessa perspectiva.

155 Decreto-lei nº 54/95. Consultar www.ise.cv
156 Dec.-Lei nº 40/96, de 21 de Outubro. www.isecmar.cv
157 Dec.-Lei nº 80/97. www.inida.cv
158 Resolução nº46/98, de 28 de Setembro; Dec.-Lei nº 52/98.  
159 Dec.-Lei 12/2001, de 7 de Maio.  
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De uma situação em que chegou a ser muito maior o número de alunos que 

procuravam as IES estrangeiras (70%), perspectiva-se que serão as IES nacionais (30%) a 

vir a absorver a maior parte dos novos estudantes. Um inversão da tendência, portanto. 

Estima-se que já em 2005-2006, 

“1/3 destes estudantes possa continuar a frequentar cursos no 
estrangeiro e que 2/3 possa vir a frequentar cursos superiores no país, se 
entretanto for alargada a rede de ensino superior pública e privada” 
(Ob.cit. : 116).         

A capacidade nacional actual deverá passar, então, de cerca de 2300 alunos para 

cerca de 5000 (o cenário condicionado160) ou para 7000 (cenário tendencial161) (Idem : 

Ibidem).

2.3.8.2 O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DO 

DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DE CABO 

VERDE

Em Cabo Verde, as políticas de ensino começam agora a abrir-se verdadeiramente 

para o nível superior.

As entidades políticas nacionais parecem estar mais conscientes hoje de que um 

ensino superior, aliado à investigação científica, poderá configurar-se na chave dos muitos 

“problemas causados pelas grandes mudanças operadas no mundo moderno” e que, se o 

processo de sua consumação for bem pensado e implementado, far-se-á valer “a sua 

missão de educar, formar e promover a investigação, oferecendo serviços de qualidade à 

comunidade e possibilitando o desenvolvimento de todo o sistema educativo” (PEE, 2003 : 

105).

As primeiras IES emergiram, conforme vimos atrás, a partir de 1995, muitas das 

quais trazendo para esta nova fase – a de procura de uma aliança entre investigação ensino 

– os espólios que faziam delas meros centros de formação de nível profissionalizante.  

160 Este cenário sugere, segundo os reponsáveis da DGESC, o recrutamento de 650 novos professores nos 
próximos anos (cerca de 80 novos por ano).  
161 110 novos docentes por ano. 
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As estatísticas oficiais – Quadro X – indicam que são ainda muito escassos os 

indivíduos habilitados com o ensino superior – 1,1 por cento da população – com as taxas 

mais significativas a recaírem nas faixas etárias dos 40-44 e 45-49 anos. Entre o homem e 

a mulher nota-se uma ligeira diferença – 1,4% contra 0,8%.:

Quadro X – Comparação ES/restantes níveis de ensino 

Total Sem
Nível

Pré-
Escolar

Alfabet. Ensino 
Básico

Ensino
Secund.

Curso
Médio

Curso
Superior

C.Verde    100    17,1    4,4     2,7    55,6    18,6     0,5    1,1 
Mascul.    100    12,3    4,5     2,1    59,8    19,3     0,6 1,4
Femin.    100    21,5    4,3     3,2    51,8    18,0     0,4 0,8

Fonte: Censo 2000 

Da leitura do Quadro X, constata-se que há hoje em Cabo Verde muito mais 

população habilitada com o Ensino Básico, seguida dos detentores de um diploma do 

Secundário. O nível superior, como se vê, fica por 1,1 por cento e o médio por 0,5%. Um 

outro dado a reter é que, na linha do que indica o quadro acima, da totalidade da população 

empregada, a maioria – cerca de 28 por cento – pertence ao grupo dos Trabalhadores não 

Qualificados, seguindo-se: 

Agricultores e trabalhadores qualificados do ramo da agricultura e 
pescas, com (21,1 %); 
Operários, Artífices e Trabalhadores similares, com 17,5%; 
Pessoal dos Serviços Vendedores, com 13,6%. 

     Fonte: Censo 2000 : 69 

Os Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores 

de Empresas (1,4% para os homens, contra 0,7 para as mulheres) surgem no fundo da 

tabela – Quadro XI – ocupando menor espaço, muito abaixo ainda do Pessoal 

Administrativo e Similares, Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio e Especialistas 

das Profissões Intelectuais e Científicas (Censo 2000). 



105

Quadro XI – Repartição População empregada/Níveis de qualificação 

 Masc.  Femin. Total % 
Trabalhadores não Qualificados   20,1  37,1    27,9 
Operadores de Instalação de Máquinas e 
Trabalhadores de Montagem 

    8,4    1,4  

Operadores, Artífices e Trabalhadores Similares   27,9    5,2    17,5 
Agricultores e Trabalhadores Qualificados na 
Agricultura e Pescas 

  21,7  22,5    22,1 

Pessoal dos Serviços e Vendedores    8,5  19,7    13,6 
Pessoal Administrativo e Similares    2,5    3,8  
Técnicos Profissionais de Nível Intermédio    4,6    4,5  
Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas

   4,1    5,1  

Quadros Superiores da Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas 

  1,4    0,7  

Fonte: INE (2000) 

Em muitos PVD, o reduzido número de quadros superiores em si – e sua óbvia e 

consequente fraca presença nas estruturas de emprego – encontra muitas vezes explicação 

na nem sempre forte consciência política nacional sobre a relação entre o ensino superior e 

o sistema económico e, correlativamente, sobre as novas qualificações da força de 

trabalho. Daí que muitos deles descuraram o ensino superior, relativizando-o e enfatizando, 

em contrapartida, os níveis escolares que o antecedem, com interessantes resultados para a 

conjuntura em causa.

Cabo Verde é um exemplo disso como veremos.  

Até princípios dos anos 90, do século passado, a administração pública cabo-verdiana 

era o destino laboral não só da maior parte dos técnicos de nível superior, como do pessoal 

altamente qualificado. Ante a ausência de uma economia de escala, os restantes sectores da 

vida nacional – particularmente autarquias e empresas públicas, estas últimas 

maioritariamente estatais – absorviam uma ínfima parte, conforme demonstra o quadro em 

anexo.

Um inventário (desenvolvido pelo CESO) das necessidades nacionais para o período 

1986/90, em termos de pessoal qualificado nos vários níveis, indicava que os quadros 

médios (8%) e os de nível superior (9,8), embora teoricamente muito importantes, não 

apareciam na linha da frente, em termos quantitativos.  

O apelo ao justo equilíbrio, em termos de produção de quadros desse nível, uma 

determinação da conjuntura socio-económica, estava sempre presente. Na verdade, a 
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economia continua dependente da reciclagem da ajuda externa ao desenvolvimento, das 

remessas dos emigrantes e do investimento directo estrangeiro. Tudo isso, aliado à fraca 

base demográfica nacional e aos riscos de saturação do mercado de emprego, conforme se 

vê no Quadro XII a seguir:

  Quadro XII – Necessidade de pessoal para o período 1986/90 por níveis de Qualificação  
Administ. Pública 
e Autarquias 

Empresas Públicas e 
Mistas             TotalNíveis de 

Qualificação   Núm      %     Núm       %     Núm     % 
Pessoal Dirigente e 
Quadros Superiores 

   391    14,6        57      3,7      448    9,8 

Quadros Médios    315    11,7        50      2,7      365    8,0 
Encar. Pessoal 
Altament. Qualif. etc. 

   554    20,6      163      8,7      717    15,7 

Pessoal Qualificado    529    19,7      253    13,5      782    17,2 
Pessoal Especializado    490    18,2      432    23,1      922    20,2 
Pessoal
Indiferenciado

   406    15,2      915    49,0    1321    29,1 

Total   2685    100    1870   100    4555    100 
Fonte: CESO      

As áreas de formação são variadas: desde a Medicina (46 efectivos) passando pela 

Economia (45), Direito (26), Arquitectura (16) e Técnicas de pescas (14), num total de 448 

técnicos superiores. O CESO diagnosticou a necessidade de um total de 4555 técnicos, no 

geral, reagrupados entre técnicos Superiores, Médios, Pessoal Especializado, Pessoal 

indiferenciado e outros (ver Anexo XIV).

Em termos de procura de recursos humanos – profissões onde a solicitação se 

afigurava mais significativa – apontavam-se: 

Quadros Superiores: Médicos de Clínica Geral (46 unidades), Economistas (45*) 

Juristas (26*), Administradores Públicos (17), Gestores de Empresas (16), 

Arquitectos (16*), Jornalistas (14*), Pescadores (*), Gestores dos Recursos 

Humanos (13*), Bibliotecários (11*), Zootécnicos (10*), Engenharos Civis (10). 

(*) O CESO propôs correcção para cerca de metade, 
alegando a correcção necessária da estrutura por níveis 
de qualificação e oferta potencial nessas profissões. 
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A correcção acima assinalada assentava, segundo o documento, na satisfação das 

necessidades através dos quadros de nível Médio. A procura ganhava expressão nas 

seguintes profissões: 

Quadros Médios: Técnicos Médios de Eng.º Civil e Topografia (52 unidades), 

Contabilistas (36), Técnicos Médios de Economia (24), Engenheiros Técnicos 

Agrários (23), Assuntos Sociais (15), Animadores Culturais (14) Técnicos Médios 

de Administração Pública (10), Técnicos Médios de Produção e Sanidade Animal 

(10) e Documentalistas (7). 

Na sequência, várias medidas de política foram implementadas, em favor de um 

adequado ajustamento entre os objectivos pretendidos e os meios disponíveis:

Elaboração das bases gerais de um sistema educativo – Lei de Bases do 
Sistema Educativo (Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro), que abrange todos 
os níveis de ensino, incluindo o ensino médio e superior (graduação e pós-
graduação);  
Bases gerais da Formação Profissional;
Criação de um sistema nacional de planeamento, gestão e formação dos 
recursos humanos. 
etc.

A organização de acções intensivas de formação nas profissões mais carentes, no 

âmbito da “manutenção e reparação de equipamentos”, nomeadamente mecânica geral, 

construção civil, electricidade, artes gráficas, operadores de máquinas, técnicas de gestão e 

manutenção de equipamentos informáticos – uma recomendação dos finais dos anos 80 – 

começa hoje a ganhar corpo, com a formação, já em curso, de mais de 200 monitores e 

formadores, em Cabo Verde e no Senegal (PRET : 2004)162.

A braços, nos anos 1970, com: 

162 PRET – Projecto de Reforço do Ensino Técnico, um departamento do MEVRH. 
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uma população maioritariamente analfabeta (mais de 75%); 
uma grande carência de professores; 

exiguidade de técnicos profissionais nas mais diversas áreas de 
intervenção. 

Um país carente, portanto, de um saber fazer prático imediato, os ilhéus optaram, num 

primeiro momento, pelo alargamento da cobertura do pré-escolar (a partir de 1975), 

universalização do Ensino Básico (na década de 90, e actualmente com cerca de 98% de 

cobertura nacional) e pela expansão do Ensino Secundário, adiando para mais tarde 

(segunda metade da década de 90), a tomada de grandes decisões em matéria de Ensino 

Superior.

Uma realidade é ter um reduzido número de quadros superiores, mas em número 

suficiente para as necessidades socio-económicas do país em causa, outra é correr o risco 

de inflacionar o país com quadros superiores, muito para além da sua capacidade de os 

absorver numa perspectiva utilitária.  

Desde há várias décadas que o BM vem chamando, a atenção de todos aqueles a 

quem financia programas em educação e de desenvolvimento para hipotéticas situações de 

saturação de mercados com quadros de nível superior.

Naturalmente que variarão de país para país, as estratégias individuais com vista à 

anulação de eventuais situações de desfasamento entre a produção de licenciados e reais 

necessidades a este nível.

Portugal, nos anos 70, conseguiu contornar esse desfasamento, implementando o 

sistema binário no seio dos institutos então criados. Os objectivos políticos chegaram a ser 

“simultaneamente a diversificação do ensino superior e o preenchimento urgente da 

necessidade económica de técnicos de nível médio” (Amaral et. al., 2000 : 5)163.

Daí que terá sido “concebido para responder a casos específicos de escassez de mão 

de obra em áreas ‘tecnológicas’ – indústrias  alimentares, agricultura, florestas, produção 

animal e saúde – e de ‘serviços’ – turismo, secretariado e contabilidade – e de ‘formação 

de professores’ – ensino pré-escolar e ensino básico (Idem : Ibidem). 

163 Amaral et. al. cita Stoer (1986 : 228) e o Decreto-Lei nº 513-T/79. 
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De alguma forma, o percurso de Cabo Verde nesta senda fez-se assim, durante os 

primeiros anos. Com o desenvolvimento inicial de uma educação tendencialmente escolar, 

como vimos, mas também apostando na formação de nível médio e técnico-profissional: 

Professores para o Ensino Secundário (1979) e para o Ensino
Básico (1982), com vista a anular o vazio deixado com a saída de 
docentes portugueses que rumaram para Portugal logo após a 
independência nacional164;

Técnicos Profissionais e Médios no domínio agrícola (1982) para 
dar luta à erosão das escassas terras aráveis (apenas 10% é 
cultivável), através da rearborização, melhoramento das culturas, 
protecção vegetal, etc.165;

Técnicos Administrativos (1981) para uma nova administração, 
adaptada a um país que também procurava caminhar 
administrativamente pelos próprios pés166;

Técnicos para Desenvolvimento da Marinha Mercante, das frotas 
de pesca e construção naval (1984)167;

Gestão, Marketing e Contabilidade (1992), ante as perspectivas 
que se abriam ao tecido empresarial, depois da abertura política, 
económica e social, em 1990.    

E, hoje, à semelhança do que haviam feito os portugueses, aquando do segundo 

governo constitucional, que “decidiu de forma explícita controlar o desenvolvimento do 

ensino superior”, de acordo com as suas previsões de “necessidade de mão de obra 

especializada” 168 - uma forma de Portugal, normalizando a sua economia, aceder à actual 

164 Esses técnicos estudaram na Escola de Formação de Professores, que deu lugar ao actual Instituto 
Superior de Educação (ISE). Ministrou Cursos de Formação de Professores para o Ensino Secundário 
(CFPES). O curso conferia o grau de Bacharelato, em resposta às necessidades nos domínios da Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências Histórico-Naturais, Físico-Química e Matemática (3 anos lectivos). 
165 Cursos ministrados no antigo Centro de Investigação Agrária, hoje INIDA. 
166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo (CENFA), hoje INAG. 
167 Centro de Formação Náutica do Mindelo, que deu lugar ao actual ISECMAR. 
168 Eram os controversos ‘numerus clausus’, que tanta polémica geraram na altura. Amaral et. al. (ob. cit. : 
60) considerou que, na verdade, isso “obedeceu muito mais a uma estratégia de desenvolvimento das 
instituições do que às necessidades de mãos de obra”.  Mas, também, refere Amaral (Idem : Ibidem) valeu a 
intervenção do Banco Mundial, que, através do seu Relatório nº 1807-P0, de 1978, sugeriu quadros 
superiores, mas também técnicos com formação pós secundária (1400), técnicos agrícolas (500) gestores de 
nível médio (6000).   
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União Europeia – Cabo Verde procura redefinir, também hoje, como medidas de política a 

nível do Ensino Superior, as “prioridades de formação em função das necessidades do 

país e das regiões” (PEE 2003 : 122).

Agora que o país se desloca do grupo dos PVD para o dos Países de 

Desenvolvimento Médio (PDM), procura-se redefinir, à semelhança do que na década de 

90 havia sido pedido ao CESO, as prioridades de formação. 

 Para fazer face às mudanças mundiais, como resultado da globalização, em geral, e 

ao estádio de desenvolvimento nacional, em particular, Brito (ob. cit. 2001 : 109) propõe 

que também neste país seja o Ensino Superior o motor de desenvolvimento. Ou seja, que o 

Ensino Superior se configure no software capaz de debelar os problemas que se colocam 

no sentido da modernização e do correcto rumo ao adequado posicionamento de Cabo 

Verde no mapa da chamada Aldeia Global.  

O ‘travão’ a um maior incremento no Ensino Superior era justificado, até 2003 com a 

“fraca base demográfica, com consequências ao nível da rápida saturação do mercado do 

emprego e de elevados custos unitários por ausência de uma economia de escala169” . 

Eis, a  seguir, o Organigrama – Organigrama do Sistema Educativo Vigente em Cabo 

Verde – através do qual o ensino cabo-verdiano, nos seus diversos subsistemas e níveis, se 

processa desde o ano 2001.

O Ensino Superior, uma novidade, em termos de sua realização em larga escala em 

Cabo Verde, aparece no topo, conformr se vê a seguir:  

169 A este problema que sempre esteve no primeiro plano das justificações, a PEE (2003) junta outros: custos 
de financiamento da institucionalização de um sistema de ES, penúria dos recursos humanos com 
qualificação e perfil para leccionar a este nível, entre outros (ob. cit. : 111).   
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Figura III – ORGANIGRAMA DO SISTEMA EDUCATIVO VIGENTE EM CABO 
VERDE

Fonte: MEVRH 

A educação pré-escolar170, apoiada pelo Estado, assume-se nos anos 90 sob a 

forma de formação complementar ou supletiva das responsabilidades educativas da 

família; na segunda – na Educação Escolar – dá-se uma revolução que abrange o 

170 O Pré-escolar é essencialmente iniciativa das autarquias, de instituições oficiais e de entidades de direito 
privado. É ao Estado que cabe fomentar e apoiar tais iniciativas. 
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Ensino básico, a ser concluído em 6 anos, divididos em três fases. É 
aqui se dá a iniciação, com actividades de carácter propedêutico, 
passando por uma formação geral, que lançará os discentes para a 
fase de alargamento e aprofundamento dos conteúdos necessários à 
elevação do nível de instrução;
Ensino secundário (6 anos, com três ciclos de dois), concebido para 
proporcionar aos alunos as bases científico-tecnológicas e culturais 
necessárias ao prosseguimento de estudos e ao ingresso na vida 
activa. Pelas suas vias técnicas e artísticas permite aos alunos a 
aquisição de qualificações profissionais para a inserção no mercado 
de trabalho; 
Ensino médio, de natureza profissionalizante, virado para a 
formação de quadros em domínios específicos do conhecimento; 
Ensino superior (universitário e politécnico), concebido para 
proporcionar aos discentes a necessária preparação científica, 
cultural e técnica, de modo a que, uma vez formados, estejam 
habilitados para o exercício de actividades profissionais e culturais. 
Igualmente pensado para fomentar o desenvolvimento das 
capacidades de concepção, de inovação e análise crítica. 

A educação extra-escolar, vocacionada para a aprendizagem e para as acções de 

formação profissional, orientadas para a capacitação e para o exercício de uma profissão, 

desenvolve-se ainda a nível de uma educação de base de adultos (alfabetização, pós-

alfabetização e outras acções de educação permanente). 



113

CAPÍTULO III

UMA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA –  INDICADORES   
DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 

o EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

o OUTROS ÍNDICES DE SUCESSO 

o DIVERSIFICAÇÃO DA PARCERIA SOCIAL 

o ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS À LUZ 

DOS OBJECTIVOS DOS OMD 

o A IMPORTÂNCIA DAS ONG’S 

o SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL    
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3. UMA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – INDICADORES DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÓMICO 

Paralelamente à educação escolar e académica – que analisámos no capítulo anterior, 

e que é assumida nas sociedades modernas como um direito universal – ministrada com 

base nos clássicos programas curriculares dos níveis Básico, Secundário e Pós-secundário, 

desenvolve-se em Cabo Verde uma outra perspectiva de ensino, com um programa cujo 

conteúdo não só incentiva atitudes que permitem melhorar o rendimento económico171

como propicia a inclusão social e política dos nacionais.  

Na verdade, a esta educação escolar e livresca, introduzida nas ilhas pela potência 

colonial, o Estado independente associou, a partir de 1975, outras necessidades sociais, na 

acepção de educação para o trabalho, educação para a saúde, educação para a sexualidade, 

educação para a cidadania e não exclusão, educação para o ambiente172, etc.

Esta nova vertente de ensino, com características multidisciplinares, encontra hoje 

incentivo no quadro das recentes determinações dos especialistas da UNESCO e do 

PNUD, interessados em fomentar a emergência de outros índices de desenvolvimento, 

índices esses que, extravasando a frieza dos números do PIB – em muitas sociedades mal 

distribuídos em termos sociais – perseguem os restantes Objectivos do Milénio para o 

Desenvolvimento (OMD), designadamente a redução da pobreza absoluta, universalização 

da educação primária, equidade do género – igualdade dos sexos e autonomia da mulher173

– baixa taxa de mortalidade infantil e melhoria da saúde materna.

Desde 1990 que as agências das Nações Unidas vêm trabalhando na redefinição do 

conceito de “desenvolvimento humano”. Sem ignorar o rendimento per capita, os números 

globais do PIB, o desenvolvimento dos recursos humanos e as necessidades básicas como 

171 Veremos neste capítulo que Cabo Verde viu seu PIB aumentar de cerca de 200 dólares em 1975, ano da 
sua independência, para 1420, em 2002. 
172 É a busca do Ambiente Durável, proposto pelas Nações Unidas. 
173 Daqui resultam interessantes ganhos do ponto de vista de abertura do espaço social, político e económico 
em favor da mulher, de modo a que veja a sua quota aumentada nos bancos de escola, na arena política e no 
ambiente económico. O PNUD (2003) introduziu o conceito de MPG, Medida de Participação segundo 
Género, para medir a participação da mulher na cena política e económica.    
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medida de avaliação do progresso humano, o PNUD (2003)174 incentiva e avalia, para o 

efeito, factores como a liberdade, a dignidade e a intervenção humanas, isto é, “o papel 

das pessoas no desenvolvimento humano”, de que falaremos mais adiante. 

Não se trata, como se pode ver, de uma mera preocupação de ampliação do 

rendimento nacional, mas de “um processo de alargamento das opções das pessoas”

(Idem : Ibidem), uma estratégia que, em Cabo Verde, vem contando com o apoio dos 

sucessivos governos, nos últimos 30 anos. Sem ignorar o lado informal da problemática, o 

executivo do Estado emergente aderiu à causa e abriu espaços à actuação das Organizações 

Não Governamentais (ONG’s), através da publicação de legislação, assim como atribuiu a 

muitas delas subsídios e incentivos facilitadores do seu desempenho junto das 

comunidades, particularmente as mais desfavorecidas.  

Hoje são várias as ONG’s que desenvolvem actividades sociais e económicas, com 

projectos que ostentam a bandeira da “Educação, Comunicação e Informação” (ECI). 

Uma trilogia activa que perpassa todos os seus programas, tendo sempre presente o célebre 

método SARAR175.

Este método de que falaremos mais adiante, propugna uma filosofia teórico-prática 

tendente a levar os beneficiários – individual ou colectivamente – a identificarem seus 

próprios problemas e a baterem-se na busca de soluções para seu auto-desenvolvimento, 

num claro compromisso com o futuro:   

S – Self esteem;  
A – Associative Strengh;
R – Ressourcefulness;
A – Action planning;
R – Responsability.

À semelhança do Brasil, esta outra educação que Gilberto Freire designava por 

“Educação Popular” e que os autores mais contemporâneos como Hingel (1997 : 187)176

decidiram apelidar de “educação comunitária ou (...) atenção integral a crianças e 

174 Este novo conceito resulta de subsídios recolhidos pelo PNUD junto a uma vasta rede mundial da qual 
fazem parte líderes académicos, políticos, governantes e a própria sociedade civil. Vide: 
www.undp.org/hdr2003. Data de Consulta: 10 de Junho de 2004. 
175 Este slogan é do CITI-Habitat, uma das várias dezenas de ONG’s em Cabo Verde – SARAR. Rico em 
termos de conteúdo semântico e prático inerente, mas valendo também pelo simbolismo da expressão em si.  
176 Murílio de Avelar Hingel, ex-ministro da Educação e do Desporto (1992-1994) e Vice-presidente da 
CNEC, disserta sobre a matéria num texto intitulado “Universidade e Sociedade – Cooperação com o Ensino 
Fundamental – ir Educ. Brás. Brasília, 19 (39) : 185-197, 2º Sem.1997. 
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adolescentes” também encontrou em Cabo Verde condições para se desenvolver, sem 

ignorar a vertente pedagógica do processo, como também veremos adiante.  

Para além de técnicos das diversas ONG’s, especializados na educação comunitária, 

foi envolvida a comunidade em geral, desde a família, a Igreja, os professores e educadores 

tradicionais e a própria escola, que proporcionaram resultados positivos a vários níveis, 

conforme se apresenta seguidamente. 

Neste capítulo pretende-se demonstrar, ainda, como a acção educativa 

multidisciplinar em referência foi posta ao serviço ‘da e com a comunidade’, com 

programas de conteúdo diversificado, apoiado pelo Governo, através do Ministério da  

Saúde – que chamou a si as igrejas, a Cruz Vermelha e outras organizações da sociedade 

civil, indo ao encontro das populações177, com sessões de esclarecimento demonstradoras 

da melhor forma de viverem mais tempo – elas e suas crianças178.

Igualmente determinantes foram as ONG’s como a MORABI, a OMCV e a CITI-

Habitat – que, com acções directas, in loco, conseguiram esbater preconceitos sociais 

muito fortes, inibidores da liberdade feminina, e fazer com que as mulheres, 

particularmente as que vivem no campo, passassem a participar em encontros comunitários 

de esclarecimento179.

Veremos que muitas dessas mulheres venceram o analfabetismo de retorno e, 

juntamente com outras que só agora se submeteram a um processo de alfabetização, 

(re)aprenderam a ler e a escrever, a fazer cálculos e a organizar os seus negócios, a aplicar 

os cuidados primários de saúde, etc.  

Ainda neste capítulo, almeja-se demonstrar de como terá mudado o quadro jurídico-

institucional cabo-verdiano que permitiu a entrada da mulher, um “elemento estratégico de 

África” de que se falou no I Capítulo – para o centro do xadrez político, económico e 

social, fazendo dela também magistrada, ministra, deputada (municipal e nacional), 

empresária, gestora, etc., num país que também adoptou a Educação para um ambiente 

durável, em busca de “água para todos” (DECRP, 2004)180.

177 Programas levados a cabo através de uma acção “face to face” ou utilizando os media (Rádio, Televisão, 
retroprojectores, jornais, folhetos, etc.).  
178 Sugere isso o slogan do programa “Para que vivam as nossas crianças” implementado 
179 Ver testemunhos dos participantes mais adiante “Depoimento das mulheres beneficiárias”.
180 Até 2002 pelo menos 82% da população beneficiava de água potável (DECRP, 2004). Prevê-se que 2015 
seja o ano em que a água esteja acessível a todos, sem discriminação.  
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Ganhos económicos, políticos e sociais de um país que de um PIB de cerca de 200 

dólares, em 1975, logrou os 1420 dólares, em 2002; viu evoluir a esperança de vida à 

nascença, reduziu consideravelmente o índice sintético de fecundidade, entre outros 

índices. Um país que caminha agora para o grupo dos Países de Desenvolvimento Médio 

(PDM), ultrapassando os seus antigos pares do grupo dos Países Menos Avançados 

(PMA).

3.1 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

A história da educação para as questões sanitárias em Cabo Verde é antiga, 

antecedendo a data da independência nacional. Há dados que comprovam que nos 

primeiros anos da década de 40, do século passado, as autoridades sanitárias no 

arquipélago já protagonizavam acções traduzidas em medidas de higiene pública, embora 

sem obedecer a uma perspectiva de saúde colectiva e a uma proposta articulada de 

cobertura universal por esses serviços (Vieira, 1987)181.

Cabo Verde teve que aguardar, portanto, cerca de 35 anos para se libertar dos 

equívocos inerentes à crença (dos anos 90) segundo a qual o hipotético crescimento 

económico por si só traria o desenvolvimento humano182. Pelo contrário, e a avaliar-se 

pelas análises e pelos dados estatísticos presentes neste estudo, os nacionais cabo-

verdianos optaram pela tese segundo a qual o crescimento económico resulta de uma 

educação – formal e informal, indiscriminada e universal – nos vários níveis, capaz de 

proporcionar baixas taxas de natalidade183, aumentar a esperança de vida, proporcionar 

maior rendimento per capita, etc., traduzida na ambição universal de um “desenvolvimento 

181 Vieira (1987) recorda que na década de 40, do século passado, eram visíveis acções de carácter educativo 
e informativo, acções essas levadas a cabo no quadro da luta contra o paludismo, a tuberculose e as 
parasitoses. Ele recorda que a Educação para a Saúde em Cabo Verde remonta a década de 40, do século 
passado, sendo por isso dos programas mais antigos. 
182 A United Nations Development Programme (Undp) estabelece três indicadores para o índice composto 
IDH: Esperança de vida à nascença, representando “vida longa e saudável”; Nível educacional (frequência 
escolar e taxas de literacia), representando “o conhecimento”; PIB real, representando um “padrão de vida 
decente”.
183 O Inquérito à Despesa e Receitas Familiares, uma publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 
2002, estipula que em Cabo Verde um dos determinantes da pobreza tem a ver com a dimensão da família, 
ou seja, famílias cuja dimensão é superior a 4 elementos.  
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humano” ambicioso184. A ideia de que o desenvolvimento para ser significativo tem de 

transcender necessariamente a mera economia (UNICEF, 2004 : 22), sem a ignorar.

A reestruturação do sector sanitário de um modo geral, só se deu em 1975, com a 

criação de um ministério da Saúde – o então Ministério da Saúde e Assuntos Sociais185.

Resultou, a seguir, a definição de uma estratégia, cujo objectivo passava por beneficiar 

toda a população, através da extensão das infra-estruturas sanitárias a nível local e 

respectiva dotação de pessoal para a implementação dos cuidados básicos.  

A Educação esteve, desde a primeira hora nos caminhos da Saúde. Basta dizer que a 

primeira Estratégia Nacional de Saúde (1976), elaborada pelo então Ministério da Saúde e 

Assuntos Sociais (MSAS) resultou de uma acção de parceria que, para além da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), envolveu o então Ministério da Educação186.

Há registo de ganhos a nível das estruturas sanitárias. Embora Cabo Verde mantenha 

ainda hoje somente os dois hospitais centrais (um na capital, Praia, e outro na cidade do 

Mindelo), herdados da potência colonizadora, os residentes contam actualmente com três 

hospitais regionais (contra um, em 1975); 19 centros de saúde (quatro, em 1975); 120 

unidades sanitárias de base (27, em 1975) (Fonte: MS, GEP, Delegacias de Saúde). E, de 

um quadro do qual fazia parte um médico187 para cada 9804,5 habitantes, em 1975, Cabo 

Verde viu o rácio médico/habitante evoluir, em termos quantitativos, de ano para ano, 

chegando a 1980 com a situação de 1/6000; 1990, com um médico para 2118 pessoas; 

2002, com um médico para 2681,5 habitantes188(GTM, 1981 : 88). 

Paralelamente a esse sector público da saúde – fortemente apoiado por parceiros 

internacionais (seja nas políticas de formação dos recursos humanos189 seja no 

184 A UNICEF publicou em 2004 um relatório relativo à “Situação Mundial da Infância 2004” em que cita 
um outro estudo da  sua autoria relativo a 49 nações. Com esse estudo, a UNICEF demonstra que os países 
que conseguiram a maior média anual de crescimento entre 1990 e 2000 foram aqueles que tinham em 1980 
um índice de baixa mortalidade infantil e baixa pobreza. O abrandamento de economias verificou-se nos 
países que partiram, na mesma década, com alta taxa de mortalidade infantil, alta taxa de pobreza ou as duas 
coisas.
185 “Ministério da Saúde e Assuntos Sociais” é a denominação dada ao primeiro ministério responsável pelo 
sector da Saúde no pós-independência nacional. 
186 Outro organismo envolvido foi o Ministério da Coordenação Económica. Uma clara relação de inter-
complementaridade Saúde, Educação, Economia. 
187 Inclui-se aqui não só os nacionais cabo-verdianos como os chamados cooperantes (Fonte: GEP do ME), 
que eram técnicos estrangeiros ao serviço de Cabo Verde no território nacional, no âmbito da cooperação do 
arquipélago com os seus países amigos. 
188 A nível dos enfermeiros, há ganhos interessantes: em 1975 apenas um enfermeiro se ocupava de 2221,3 
habitantes; cerca de 10 anos depois, a situação era de 1/1205 (MS, GEP, Dep. Estatística).  
189 Só em Cuba, estavam em 2002, cerca de 150 estudantes, candidatos a médicos. Em 2003 regressaram, já 
formados, 41; em 2004, 40; para 2005, aguardam-se 37; 2007, 29, segundo o Plano Estratégico de 
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financiamento das infra-estruturas e de alguns programas de saúde) –  emerge agora um 

sector privado, que veio aumentar a oferta dos serviços de saúde190.

Quadro XIII – Evolução do nº de médicos e enfermeiros por habitante 

         1975         1990         2000          2002

 Nº Rácio Nº Rácio Nº Rácio Nº Rácio 

Médico/Habitante 29 9804,5 85 2118 167 2603 168 2681,5 

Enfermeiro/Habit. 128 2221,3 -- -- -- -- 374 1205,0 

Fonte: Ministério da Saúde, GEP, Estatísticas 

Todo esse ganho reflectido no Quadro III traduz o claro rompimento com o cenário 

sanitário dos anos anteriores em que o sistema era uma realidade cujos benefícios em 

termos de cuidados de saúde eram privilégio de um reduzido número de utentes. A Carta 

Sanitária de Cabo Verde (1999 : 10) veio a concluir pela definição de uma rede de 

instituições de saúde que se direccione para situações que atinjam um maior número de 

pessoas e que responda às necessidades de saúde das populações191.

3.1.1 ORÇAMENTO PARA O SECTOR DA SAÚDE

A Saúde é também o sector onde o Governo tem feito avultados investimentos, 

conforme indica o quadro abaixo: de 604 821 contos em 1991, passou para 1945432 contos 

em apenas 10 anos (2002). A par da Educação, é no sector da Saúde que tem recaído 

Desenvolvimento da Saúde – 2005-2014, Fevereiro de 2005 : 52. O mesmo documento estima em 16 por 
cento a ajuda externa nas despesas com a Saúde (ob. cit., 2005 : 12).  
190 A Direcção Geral da Saúde (DGS), depois de um recenseamento das estruturas privadas de saúde nela 
inscritos, assegurou a existência de 18 estabelecimentos na Cidade da Praia (Capital), 10 em S. Vicente, um 
na Vila da Ribeira Grande (Santo Antão) e um na Ilha do Sal. Dados mais actualizados falam em 50 
gabinetes de consultas médicas e de estomatologia, alguns laboratórios de análises clínicas e gabinete de 
fisioterapia (Plano Estratégico de Desenvolvimento da Saúde – 2005-2014, Fevereiro de 2005 : 24). O sector 
privado continua a reger-se pela Lei de Bases da Saúde 62/III/89.    
191 A Constituição da República define o direito à saúde e estabelece directrizes no sentido de sua 
efectivação; A Lei de Bases de Saúde também traz referências importantes na definição de um sistema 
nacional de saúde; os sucessivos programas de Governo têm definido orientações e estratégias para o sector. 
Recentemente, o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Saúde – 2005-2014, Fevereiro de 2005, veio 
reafirmar a isenção de pagamento dos cuidados de Saúde  pelo pobres, garantindo que a promoção da 
equidade nos cuidados de Saúde é um pilar fundamental da política do Governo (ob. cit., 2005 : 12).    
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grande fatia orçamental. Basicamente, porque uma reorientação das despesas orçamentais, 

com ganhos para esses sectores, tende a favorecer a “acumulação do capital humano” o 

que, por sua vez, concorre para o acelerar do crescimento económico. 

O Banco Mundial (2003)192 tem sugerido isso mesmo aos PVD. Depois de 

reconhecer claramente que o comércio possibilita aos “países pobres sair da pobreza por 

meio da exportação”, adverte que “só bons serviços de saúde e educação darão as 

pessoas ferramentas de que necessitam para tirar proveito das oportunidades do mercado 

global”.

O Quadro XIX demonstra que em Cabo Verde, o Estado continua a perfilar-se como 

o principal financiador da Saúde, chegando a dispensar 8,2% (1997) do seu orçamento ao 

sector.

Quadro XIV – Orçamento da Saúde em comparação com o OGE – 1991-2002 

    1991     1994     1997     1998     1999     2000    2001     2002

Total Geral  604821 1166353 1695380 1633711 1638805 1426507 1559654 1945432 

% em relação 
ao OGE

    5,6      5,9     8,2     7,8      7,3      6,2       5,7      6,7 

% em relação 
ao PIB

    2,6      3,5     3,7     3,2      2,7      2,2        --       -- 

Total Invest. 111288       -- 850192 651436 696683 505948 521414 841456 

OG. Estado 10858511 19726837 20680193 21075681 22472163 22838414 27346255 29219088 

Fonte: Ministério das Finanças 

O Relatório do Banco Mundial (2003) – uma compilação exaustiva e minuciosa de 

dados provenientes de órgãos de estatística, tanto nacionais como internacionais – refere 

que nos países ricos, em 2000, a despesa total (pública e privada) na saúde representou 

10% do PIB, ao passo que nas economias de baixa renda essa percentagem atingiu apenas 

192 Essas sugestões podem ser visualizadas através de http://www.worldbank.org/data/wdi2003/. Uma súmula 
da mesma foi publicada pela Washington, D.C., em 13 d Abril de 2003, sob epígrafe “Metas Globais de 
Combate à Pobreza estão ao alcance, mas somente com acção decisiva nos sectores do Comércio, Ajuda 
Externa e Investimento nas Pessoas” – News release Nº:2003/287/S. Vide, igualmente, o Relatório do BM 
(2003), uma compilação exaustiva e minuciosa – diz o BM – de dados provenientes de órgãos de estatística 
tanto nacionais como internacionais. 
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4%. Uma cifra a qual Cabo Verde só em 1997 se terá aproximado, ainda assim, por defeito, 

como se pode ver pelo quadro acima193.

De qualquer modo, regista-se que em 2004, pelo menos 35% da população tinham 

acesso facilitado às estruturas de saúde, segundo indica o Documento de Estratégia de 

Crescimento Económico e Redução da Pobreza (DECRP, 2004). Hoje estão abertas a 47% 

e, em 2007, prevê-se que o acesso seja facilitado a 80% (ob. cit., 2004 : 97).  

O grande feito tem a ver com os progressos alcançados nos principais indicadores de 

Saúde – principalmente a redução das taxas de mortalidade materna (51 por 100 mil, em 

1992, contra 7,6, em 2002) e infantil (53,8 por mil, contra 20, em igual período), por 

exemplo, para além do aumento da esperança de vida à nascença (50 anos, em 1975, contra 

71,3, em 2002) – o que permite ambicionar o cumprimento dos Objectivos do Milénio para 

o Desenvolvimento (OMD), conforme veremos mais adiante.  

3.1.2 A TRADICIONAL PARCERIA SOCIAL PARA A SAÚDE

Em 1977, ante ameaças de doenças diversas, particularmente as sexualmente 

transmissíveis, a tuberculose, etc., um programa de acção foi posto em prática pelo 

Ministério da Saúde e Assuntos Sociais. Dava-se assim início à luta contra a mal-nutrição, 

a protecção materno-infantil e o abastecimento de água (Programa de Acção para 1978 – 

Ministério da Saúde e Assuntos Sociais – Praia, 1978).

Assim, é criado um Gabinete – Gabinete de Coordenação da Saúde Pública – 

procurando ver implementados cuidados primários de saúde. São inventariados, entre 

outros programas, o de: 

Nutrição, água e saneamento; 
Medicamentos essenciais; 
Protecção materno-infantil e Planeamento Familiar; 
Saúde mental; 
Controle da tuberculose; 
Controle das doenças de transmissão sexual; 
Controle da Lepra; 
Controle do paludismo e outras doenças veiculadas por vectores; 
Programa alargado de vacinações.

193 Não se inclui aqui as despesas do sector privado na Saúde. 
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A primeira Assembleia dos Trabalhadores de Saúde e Assuntos Sociais, reunida na 

Praia, em Julho de 1977, deu ênfase a mais ampla participação das populações na luta de 

reconstrução nacional194.

Outros programas se juntaram ao conjunto acima elencado, na convicção de que era 

importante a formação de recursos humanos para a implementação das acções educativas a 

nível comunitário. Isso numa altura em que se verificava “uma grande dificuldade em 

traduzir, na prática, o envolvimento das populações nos cuidados de saúde para que 

viessem a assumir a liderança do processo ao nível local” (Carvalho et al. (1995 : 38). 

Entre esses programas, cite-se “Educação para a Saúde” que juntou governantes, igrejas, 

Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) e organizações de massas como a JAACV195 e a 

OMCV196 para, no quadro da PMI/PF, protagonizarem “actividades mais sistemáticas de 

educação sanitária e nutricional”.

Segundo Carvalho et al. (Idem : 39), importante também foi a criação, ainda em 

1985, do Gabinete de Coordenação de Saúde Pública. Este, através de acções conduzidas 

pelos quadros nacionais especializados em Saúde Pública – que na década de 80 chamaram 

a si a liderança técnica, exercendo uma actividade mais sistemática nas orientações  

políticas sanitárias – acabou por dar um decisivo impulso à implementação dos cuidados 

primários de saúde. 

Um outro passo importante foi a criação, em 1992, do Centro Nacional de 

Desenvolvimento Sanitário (CNDS), que se responsabiliza pela “criação de espaços de 

informação, educação e comunicação”, com ganhos práticos na emergência de programas 

radiofónicos e televisivos. Este organismo passa a produzir, igualmente, spots

audiovisuais, revistas, folhetos e cartazes, incentivando ainda campanhas de educação 

sanitária sobre temas diversos ligados à saúde (Carvalho et al. (1995 : 42).

Na sequência, o CNDS estabeleceu uma parceria com a Rádio Nacional de Cabo 

Verde (RNCV), que aceitou incluir na sua grelha programas educativos diversos sobre 

Saúde197. Carvalho et al. (1995) recorda a integração de Informação, Educação e 

194 Citando o documento que saiu do evento – “Saúde e Assuntos Sociais: Tarefa das Massas Populares 
(1977)” – Carvalho et al. (1995 : 37-38) refere que se estava ante um apelo dirigido às massas na construção 
de um sistema de saúde democrático e orientado para a prevenção.  
195 A JAAC-CV e as igrejas desempenharam um forte papel nos domínios da higiene e do ambiente. 
196 Cabia à OMCV desenvolver também actividades de alfabetização, educação para a Saúde e planeamento 
familiar. Carvalho et. al. refere que desta organização virada para as questões femininas resultou, ainda, a 
socialização dos conhecimentos em matéria de prevenção e promoção da saúde da mulher e da criança.    
197 Esses programas permaneceram nas antenas da RNCV até 1985. 
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Comunicação (IEC) nas actividades do Gabinete de Coordenação de  Saúde Pública, com 

acções que incidiam, sobretudo, sobre os cuidados a ter com as doenças diarreicas, no 

quadro de uma campanha designada “Para que Viva a Nossa Criança”.  

Com base num trabalho desta autora, segue-se um rol dos programas de cuidados 

primários de saúde integrados nas actividades ao nível das delegacias de saúde e 

respectivos impactos individuais no estado de saúde da população:

Protecção Materno-Infantil e Planeamento Familiar – os cabo-verdianos 
procuraram apoios junto à organização alemã Radda Barnen, conseguindo reduzir a 
mortalidade infantil e materna (ver quadro relativo à “Evolução de Indicadores de 
Mortalidade” a seguir). A vertente “planificação familiar” teve um sucesso 
relativamente mais modesto198. Ainda assim, conseguiu-se que das 41,5% das 
mulheres em idade fértil199, pelo menos 10% utilizassem algum método de 
contracepção200.

Programa Alargado de Vacinação – este programa (PAV) permitiu vacinar todas 
as crianças, ou seja, atingiu um índice de cobertura de 100%, como no caso da BCG, 
em 1989. Foi um golpe às chamadas doenças preveníveis pela vacinação e cujo 
impacto imediato traduziu-se na redução da mortalidade infantil. 

Controle da Lepra – as delegacias de saúde têm hoje um programa de despistagem 
precoce da doença, pelo que a lepra deixou de ser problema de saúde pública em 
Cabo Verde. Da cooperação com a Itália, resultou, em 1986, a introdução da poli 
quimioterapia da doença cuja horizontalização teve bons resultados. 

Luta Contra o Paludismo201 – As autoridades nacionais apostaram, a partir de 
1995, na educação, formando quadros de base e de informação ao público sobre as 
características do paludismo. Há registos importantes de endemias de paludismo em 
1950, década em que foi praticamente erradicada, vindo contudo a reaparecer – 
autóctones e importados do continente africano – em 1973. Ainda assim, trata-se de 
uma doença desconhecida em Cabo Verde, pelo que às populações recomenda-se, 
ainda hoje, a simples melhoria das suas condições de higiene e da salubridade do 
meio, como forma de prevenir a propagação da endemia. 

Luta Contra a Tuberculose – O número de casos de tuberculose passou de 516, em 
1980, para 221, em 1990. A tuberculose era, na década de 90, manifestamente um 
problema de saúde pública no arquipélago (OMS, 1994). De uma “Avaliação a meio 

198 Carvalho et al (1995) fala em factores de índole cultural, inibidor do sucesso de um tal programa. E 
tratando-se de um país onde os residentes são maioritariamente católicos (cerca de 90%), a planificação 
familiar foi sempre matéria de controvérsia. O princípio da procriação está muito presente. 
199 Esse número significava, segundo o censo de 1990, cerca de 75.000 mulheres.  
200 Em 1994, depois de um “Atelier para a elaboração da nova estratégia de protecção materno-infantil 
(Dez/94), concluiu-se pela orientação do programa PMI/PF para “uma atenção integral da mulher e à 
criança” e pela introdução do conceito “Saúde Familiar” na organização dos serviços.  
201 A história desta endemia em Cabo Verde não regista números assustadores. Segundo Alves (1994), num 
relatório da Direcção-geral da Saúde: em 1991, detectaram-se 37 casos autóctones (em toda a ilha de 
Santiago); 1992, 21 casos (só no concelho da Praia); 1993, 23 casos (concelho da Praia). Casos importados: 
entre 1990 e 1994, apenas 90.    
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percurso do III PND/1992-1993”, constatou-se uma redução da taxa de morbidade e 
um relativo agravamento da taxa de mortalidade entre 1990 e 1993. 

Doenças Diarreicas e Infecções Respiratórias – Até há bem pouco tempo 
perfilavam-se entre as primeiras causas de morbi-mortalidade, mormente nas 
crianças com menos de um ano, vítimas de condições deficientes de higiene, 
abastecimento de água e salubridade. Foi desenvolvida uma acção educativa para 
fazer face a focos de resistência às mudanças de comportamentos, algo típico das 
populações mais carenciadas. Em 1985/86, depois de um período de acções pontuais 
(1975 a 1985) o programa de combate às doenças diarreicas e as infecções 
respiratórias – a que se juntam também a associação diarreia e mal nutrição calórica 
– foi estruturado ao nível ao nível do Ministério da Saúde, integrando agora o 
Gabinete de Coordenação de Saúde Pública. Foi, então que foram intensificadas 
acções de “Educação e Prevenção”202 - sob o lema “Para que Viva a Nossa 
Criança” – para além de uma vigilância epidemiológica.

3.2 OUTROS ÍNDICES DE SUCESSO – SAÚDE MATERNA E 
MORTALIDADE INFANTIL

Os indicadores de saúde, particularmente os referentes à mortalidade geral e infantil, 

sem esquecer os referentes à prestação de serviços à mulher e à criança, têm evoluído 

favoravelmente em Cabo Verde. Basta dizer que 

“no segundo quinquénio [dos anos 90], as taxas de mortalidade 
geral desceram paulatinamente, atingindo em 2000 um nível inferior ao 
registado em 1991 – 5,6% (...). A mortalidade infantil subiu 
moderadamente até 1994, ano em que começou um movimento de 
descida203 (...). Nas crianças menores de um ano continua a desenhar-se 
uma diminuição dos óbitos por causas infecciosas e parasitárias. No 
período de 1992 a 1995 a taxa baixou de 22,1 para 11,8%0, continuando 
a sua queda até 7,5% em 1998 e 1999 e 4,6%0 em 2000” (PND, 2002-
2005: 210-211).

No que toca à redução da taxa de mortalidade materna, as estatísticas reflectidas no 

Quadro XV demonstram ganhos interessantes, apesar das flutuações ao longo dos anos, 

202 Essa campanha de educação foi protagonizada pelo Ministério da Educação – Programa Nacional de 
Controlo das Doenças Diarreicas – 1987/1988 
203 Os dados do quadro indicam que a tendência para a subida verificou-se até 1995 – o pico mais alto da 
década de 90 – para iniciar depois o movimento de descida, com ganhos nos anos seguintes, segundo o INE. 
Não conseguimos dados para a explicação da relativa subida de 1997 (50,9), que contraria, entretanto, os 
dados avançados pelo PND, 2002-2005, como se vê. 
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algumas vezes com picos muito altos, como se verificou em 2000 – 86,3/1000, ou seja, 

mais 3,0/1000 que em 1994, ano após o qual se vinham registando descidas todos os anos. 

Depois de em 2001 pelo menos 38,7 mulheres por cada mil terem sucumbido ao parto, em 

2002 esse número baixou consideravelmente, 7,6 por mil:  

Quadro XV – Evolução de Indicadores de Mortalidade – Infanto-juvenil e Materna  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Taxa de Mortalidade Infantil/mil 53,8 54,7 53,2 56,2 39,9 50,9 36,5 34,4 26,2 22,6 20,0 
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce/mil 13,6 14,4 16,8 18,9 14,3 12,7 13,3 11,3 11,6   8,6   7,8 
Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia/mil   6,3   6,5   7,0   5,4   4,2   5,3   4,0   3,8   3,1   3,1   3,1 
Taxa de Mortalidade Pós-neonatal/mil 34,0 33,9 29,3 31,9 21,4 33,0 19,2 19,3 11,5 10,9   9,1 
Taxa de Mortalidade Perinatal/mil 43,6 44,4 53,2 47,8 39,1 42,3 42,4 35,7 33,1 28,4 25,8 
Taxa de Mortalidade < de 5 anos/mil 58,4 65,3 62,9 74,6 48,5 67,3 45,6 43,2 31,9 26,6 23,6 
Taxa de Mortalidade Materna/cem mil 51,0 52,3 83,6 69,1 46,4 33,3 41,3 41,0 86,3 38,7 7,6 
Taxa de Mortalidade Geral/mil204   8,0   7,8   7,4   9,1   6,9   7,5   6,8   6,6   5,6   5,4   5,3 

Fonte: Ministério da Saúde

Os cabo-verdianos, cujo número de filhos por casal é hoje inferior a quatro, tendem a 

viver mais tempo do que em 1975205. Melhorados os indicadores de Saúde, a propensão é 

para verem aumentada a esperança de vida à nascença (Quardro XVII). De 1975 a 2005 

ganharam mais de 22 anos – de cerca de 50 anos, em 1975, para 72,1, em 2001 (68 para os 

homens contra 75,9 para as mulheres).  

O Ministério da Saúde estima que em 2010 os cabo-verdianos viverão até os 73,3 

anos – maior longevidade para a mulher – 76,9 anos contra os 69,5 dos homens206. Sabe-se 

que desde 1998 que a cobertura pré-natal é praticamente universal em Cabo Verde, 

segundo dados revelados pelo Inquérito Demográfico e Saúde Reprodutiva (IDRS, 1998). 

Da totalidade das mulheres grávidas, desde 1994 e cujos filhos sobreviveram, pelo menos 

97% tiveram acesso a esses cuidados durante a gravidez.  

204 A taxa bruta de mortalidade era de 11 óbitos por mil na década de 1960; na década de 70, de 10 por mil, 
segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Recursos Humanos para a Saúde 2005-2014 (Fevereiro 
de 2005, Praia). 
205 Em 1975 a esperança de vida dos cabo-verdianos à nascença era de 50 anos, segundo o Guia do Terceiro 
Mundo–1988, publicação da Tricontinental Editora, Lisboa. 
206 A Direcção-geral de Estatísticas (1997) refere que os homens com 65 anos têm uma expectativa de vida 
de 14,93 anos; as mulheres, na mesma faixa, pensam em mais 17,77 anos. 
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A média de consultas por gravidez rondou os 3,4 durante a primeira metade da 

década de 1990, subiu no final da década (3,8) para voltar a descer, no ano 2000 (3,0). 

Mas, há outros ganhos reflectidos no Quadro XVI.

 Quadro XVI – Evolução de utilização dos serviços pelas grávidas precoces207

1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 
Cobertura da primeira consulta pré-natal  (%) 92,7 82,7 79,2 80,9 79,2 76,6 72,3 
Frequência de controlo das grávidas 3,4 3,2 3,2 3,1 3,7 3,8 3,0 
Partos assistidos  (%) 44,7 54,0 ... 49,3 54,0 ... ... 
Taxas de grávidas precoces  (%) ... ... ... ... 12,5 13,6 12,5 

Fonte: Ministério da Saúde

Outro dado interessante tem a ver com os partos assistidos. O IDRS (1998) refere-se 

a assistência de pelo menos 53% de partos por médicos profissionais, cabendo as parteiras 

tradicionais 35%. Nos meios urbanos, é claramente maior o número de partos assistidos 

por profissionais – 82% contra 36% do meio rural. 

Quadro XVII – Evolução de alguns Indicadores Demográficos 
 Indicadores 1980* 1990* 2000** 2001** 2002** 2005** 2010**

Fecundidade

     Índice sintético de fecundidade (filhos/mulher) 

     Taxa Bruta de Natalidade (por mil) 

     Idade Média de Fecundidade (anos) 

Mortalidade  

     Esperança de vida Homem (anos) 

     Esperança de vida Mulher (anos) 

     Esperança de vida total (anos)208

  5,6   4,3 

30,10 

29,5 

  4,00 

30,10 

30,20 

66,50 

74,90 

70,80 

  3,94 

29,10 

29,20 

66,80 

75,10 

71,10 

  3,90 

29,00 

29,30 

67,10 

75,30 

71,30 

  3,70 

28,80 

29,30 

68,00 

75,90 

72,10 

  3,40 

28,40 

29,30 

69,50 

76,90 

73,30 

Fonte: INE – Censo de 1990 (*); INE – Perspectivas Demográficas – Cabo Verde 2000-2020 (**)

207 O quadro demonstra uma evolução negativa da frequência do controle das grávidas pela primeira vez. O 
Ministério da Saúde explica o facto, falando em hipotéticos erros de cálculo, que não explica. 
208 Em 1975, a esperança de vida à nascença era de 50 anos, segundo o Guia do Terceiro Mundo 1988, uma 
publicação da Tricontinental Editora, Lisboa. 
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Todo um feito que não é alheio ao sucesso alcançado em vários domínios, 

particularmente no ensino e na educação, conforme pesquisas e documentos políticos 

asseguram ao se referirem àquilo a que chamam factores externos ao sector da Saúde, 

designadamente “ uma redução da ‘iliteracia...”  (PND, 2002-2005 : 210). 

3.3 DIVERSIFICAÇÃO DA PARCERIA SOCIAL

A MORABI, com apoio da Agência Japonesa de Cooperação Internacional JICA209,

levou a cabo em 1999 vários programas de Educação Comunitária. Uma das mais 

importantes foi uma pesquisa temática e analítica relativa à problemática do abastecimento 

da água210 em duas comunidades rurais da ilha de Santiago, nomeadamente Fazenda211,

concelho do Tarrafal, e outra em Achada Costa, no Concelho de Santa Cruz.

A particularidade da pesquisa reside no facto de ter sido feita com base numa 

pedagogia educativa tendente a fazer com que fosse o próprio público-alvo a concluir pelos 

benefícios da água como garante da saúde pública.  

Entre outros objectivos, o estudo visava identificar, com o apoio das comunidades de 

Fazenda e de Achada Costa –  duas comunidades que no passado viveram situações de 

crise sanitária dramática, devido particularmente a casos de cólera e de outras doenças 

diarreicas – um modelo de gestão participativa da água e de manutenção das infra-

estruturas hídricas, que eventualmente viessem a ser construídas, no âmbito da cooperação 

entre Japão e Cabo Verde (Ferreira et et. 1999 : 1).

Ferreira et al. (1999) assegura que as sequelas deixadas pela epidemia nessas duas 

comunidades também facilitaram a tomada de consciência pelos residentes, cientes de que 

um bom sistema de abastecimento de água proporcionaria uma melhoria da saúde na 

comunidade e, obviamente, o aumento da qualidade de vida das famílias. 

209 Japan International Cooperation Agency foi criada em 1974 para ajuda pública ao desenvolvimento. Tem 
sede em Dacar com acções – assistência técnica e execução de projectos de ajuda financeira não 
reembolsável – em vários países da Costa Ocidental Africana, nomeadamente Cabo Verde, Senegal, 
Mauritânia, Guiné-bissau, Mali e Gambia.  
210 O projecto é da japonesa JICA, que desenvolveu um estudo para a elaboração de um projecto maior, que 
visava o abastecimento da água a 42 localidades rurais da ilha de Santiago.  
211 Até 1999, a comunidade da Fazenda era composta por cerca de 140 habitantes, distribuídos por 33 
famílias. Nessa localidade havia apenas uma escola do EBI, com apenas uma sala de aulas. 
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Os dados relatados na pesquisa indicam que muitos jovens se queixavam das 

dificuldades em praticar desporto, devido à falta de água para se lavarem, enquanto as 

mulheres afirmavam passar longas horas esperando e carregando água212 para usos 

diversos – beber, lavar os filhos, lavar a roupa, dar de beber aos animais, etc. Foram várias 

sessões de educação e sensibilização participadas em que as duas comunidades foram 

chamadas a opinar e a participar na busca de soluções.  

As famílias abordadas em Fazenda, por exemplo, manifestaram-se “conscientes” dos 

cuidados a ter com a água, pois, dizem, só a água potável trará benefícios aos residentes na 

comunidade que ficarão “imunes a doenças, tais como vómitos, diarreia, cólera, etc.”.

Outros ganhos, escreve Ferreira et al., resultam em consequência: as mulheres ganham 

mais tempo para se dedicarem aos cuidados dos filhos; as meninas terão mais tempo livre; 

haverá mais tempo para que a comunidade em geral se dedique às actividades geradoras de 

rendimento, tais como horticultura e criação de animais de pequeno porte, importantes à 

alimentação. 

Revela ainda o estudo que a população de Achada Costa está hoje ciente da 

importância de manutenção de sessões de informação/formação dirigidas a toda a 

comunidade – crianças, jovens, homens e mulheres – única forma de garantia de higiene e 

saúde individual e colectiva. As populações vêem agora na água pura “um bem útil” que 

poderá trazer benefícios múltiplos para as pessoas213.

3.4 ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS À LUZ DOS OMD  

Os cabo-verdianos já atingiram um nível de desenvolvimento socio-económico, com 

indicadores que hoje apontam, inclusive, para a consecução do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH)214. Na verdade, Cabo Verde viu aumentada a esperança de vida à nascença 

212 As mulheres tinham que se levantar, todos os dias, às 4 horas da madrugada para se porem à estrada – 
mais de quatro  km a pé (ir e vir) – e depois suportar longas filas, à procura de água. Tempo precioso que 
poderiam dedicar à família.  
213 Mais dados podem ser consultados em Ferreira et al. (1999). A Água em Duas Comunidades Rurais de 
Santiago – Fazenda e Achada Costa, Pesquisa Temática – Associação de Apoio à Auto-promoção da Mulher 
no Desenvolvimento (MORABI), Cabo Verde) de  
214 Conforme a determinação da UNESCO, o IDH traduz a Esperança de Vida à Nascença, Educação e 
Rendimento per capita. Reflecte os progressos efectuados por cada país, tendo em conta parâmetros sociais e 
económicos fundamentais. No caso de Cabo Verde, o IDH passou de 0,587 (1990) para 0,670 (2002). Estes 
dados podem ser consultados em: Censo 2002; IRDF de 2002; PNUD, de 2004. 



129

(50 anos, em 1975215, para 70,2 anos em 2003; educação primária universalizada216; a 

disparidade entre sexos no EB e no ES217 foi eliminada; PIB aumentado de cerca de 200 

dólares, em 1975, para 1420, em 2002.  

São ganhos que contribuíram para a ascensão destas ilhas ao grupo dos Países de 

Desenvolvimento Médio (PDM)218. Num ranking de 175 países, Cabo Verde aparece no 

Relatório do IDH (2003), das Nações Unidas, na 103ª posição219. Números que extravasam 

os parâmetros socio-económicos que a UNESCO considera fundamentais na luta a favor 

do desenvolvimento.  

Pode afirmar-se que os cabo-verdianos conseguiram também impor uma dinâmica 

que lhes poderá permitir atingir cada um dos seguintes Objectivos do Milénio para o 

Desenvolvimento (OMD): 

Redução da pobreza absoluta; 
Educação primária universal; 
Igualdade dos sexos e autonomia da mulher; 
Redução da taxa de mortalidade infantil e  
Melhoramento da saúde materna; 
Ambiente durável. 

Vejamos, em pormenor, cada um desses objectivos do OMD: 

3.4.1 REDUÇÃO DA POBREZA ABSOLUTA E DA FOME220

Em 2001, o Relatório do Desenvolvimento Mundial 2000/2001 reforçou o apelo em 

favor da redução para metade da proporção das pessoas que vivem em pobreza extrema. 

215 Dados do Guia do Terceiro Mundo (1981). Durante muitos anos, esta publicação da Tricontinental 
Editora, Lda. divulgou dados estatísticos dos então Países do Terceiro Mundo. Hoje fala-se mais em Países 
em Vias de Desenvolvimento.  
216 Dados do MEVRH indicam que as primeiras grandes acções, após 1975, foram dirigidas à redução do 
analfabetismo e a universalização da educação básica. Na década de 80, os objectivos da educação básica de 
adultos fizeram com que se ultrapassasse os dois anos (1ª e 2ª fases) para 3 anos (incluindo uma terceira fase) 
com equivalência aos seis anos de escolaridade básica do ensino formal.  
217 A meta da UNESCO é que esses – no EB e ES – e outros ganhos atrás referenciados sejam reais até 2005. 
Os restantes, até 2015.  
218 Um outro país, que recentemente entrou para o grupo dos PDM, é Botswana. As Maldivas deverão ser as 
próximas a entrar, em consequências dos ganhos que, à semelhança de Cabo Verde, logrou alcançar nos 
domínios social e económico. 
219 O Relatório relativo ao IDH 2003 indica que a nível de África, Cabo Verde apenas fica abaixo de 
Seychelles (36º), Líbia (61º), Maurícias (62º) e Tunísia (91º).  
220 Ver Anexo 2: Indicadores Socio-económicos de Cabo Verde. 
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Basicamente, uma réplica do relatório, também do BM, de 1990, que propunha para o 

efeito uma dupla estratégia: “promover o crescimento com uso intensivo de mão-de-obra, 

mediante abertura económica e investimento em infra-estrutura, e proporcionar serviços 

básicos de saúde e educação para os pobres” (ob. cit.: 2002 : 6).

Em Cabo Verde, esta vontade foi interiorizada nos anos 70, cientes que estavam os 

governantes de que o crescimento económico é condição da redução da pobreza221. O PIB 

conheceu um crescimento real nas últimas três décadas – cerca de 200 dólares, em 1975, e 

902, em 1990, década em que se deu a viragem política222 que permitiria importantes 

reformas económicas, com o sector privado a desenvolver-se e a abrir caminho à 

“construção de uma das economias mais estáveis e bem sucedidas da África 

Subsahariana” (DECRP, 2004 : 40)223.

No seu estudo “Para uma Análise dos Ciclos Políticos em Cabo Verde”, Bourdet 

(2002) revela que, de uma situação em que o panorama económico era dominado pelo 

sector público224, assistiu-se a uma inversão de protagonismo, com o sector privado a 

assumir-se como maioritário na segunda metade da década de 90. O investimento privado 

sofreu um incremento, concentrando-se nos sectores de maior produtividade e 

rentabilidade. 1990 foi também a década em que, segundo o DECRP (2004 : 11) se 

verificou uma interessante movimentação de mão-de-obra dos sectores primário e 

secundário em direcção ao terciário, o que contribuiu para o aumento da produtividade até 

2000225.

221 Segundo o “Programas Estratégicos Prioritários: Educação e Valorização dos Recursos Humanos”, 
apresentados na Reunião de Consulta com Parceiros de Desenvolvimento de Cabo Verde – Juntos para o 
Desenvolvimento – 30 de Abril de 2003, desde a independência que as reformas educativas implementadas 
se têm proposto transformar o universo educativo cabo-verdiano na perspectiva de o fazer corresponder às 
exigências do desenvolvimento político, socio-económico e cultural de Cabo Verde. Nessa reunião, os 
participantes voltaram a afirmar a imperiosa necessidade de investir no sector da Educação, de modo a 
adequar os recursos humanos ao processo de modernização da economia e do Estado; de atender à crescente 
demanda social e de dar luta à pobreza e à exclusão social (Vide parte introdutória ao documento – Reunião 
de Consulta com os Parceiros de Desenvolvimento de Cabo Verde – Juntos para o Desenvolvimento – 
Programas Estratégicos Prioritários: Educação e Valorização dos Recursos Humanos, p. 01, 2003, Praia). 
222 Foi em 1991 que se realizaram as primeiras eleições pluripartidárias, depois de 15 anos de partido único e 
economia centralizada.  
223 O mesmo documento refere que a evolução da economia na 2ª metade dessa década (1990) atingiu os 
8,4% anual. 
224 É preciso referir-se que Cabo Verde viveu sob o regime de monopartidarismo e consequente economia 
fechada, durante 15 anos (1975-1990). Apesar da abertura (1990), ainda até meados da década de 90, o sector 
público dominava. 
225 Em 2000, o sector primário empregava 24% da população activa (contra 57% no sector terciário) e 
explicava 9,7% do PIB (contra 74,1% para o terciário).  
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O Banco Africano do Desenvolvimento (BAD, 2003) considera notável o 

crescimento da economia cabo-verdiana, mormente se comparado o seu desempenho com 

o de outros países africanos: duas vezes superior, na década de 90. Uma taxa de 

crescimento elevado que, segundo o DECRP (2004 : 10), permitiu uma melhoria sensível 

do nível de vida médio das populações226. O ministério cabo-verdiano das Finanças indica 

que em 2004 a taxa de crescimento do PIB foi de 5,5%. Prevê que 2005 será de 6% e que 

no próximo ano será de 7%. O PIB em 2002 era de 1420 dólares. 

Daí que a  fome não seja hoje um “problema preocupante” em Cabo Verde (ob. cit. 

Idem : Ibidem).

      Quadro XVIII – Crescimento em Cabo Verde, 1992-2000 / restantes países de África 
Crescimento Médio Anual 

(%) 
Contribuição ao crescimento 
do PIB por trabalhador (%) 

Períodos 
      PIB PIB/Habit.   PIB/Trabalh. Rácio Capital / 

Mão-de-obra 
Produt. total 
dos factores 

1992-2000 6,3 3,9 3,2 64 36 

1992-1996 5,6 3,4 3,0 72 28 

1997-2000 7,1 4,5 3,5 56 44 

Casos de Forte Crescimento em África: 

Descolagens falhadas(*)227       7,0 2,7 4,3 62 38 

Crescimento longo(**)228       6,7 2,5 4,2 13 87 

(*) – Camarões, Costa do Marfim, Quénia, Malawi, África do Sul.   
(**) – Botswana, Gana, Maurício, Moçambique e Uganda. 
Fonte: DCRP (2004); Bourdet (2002); Berthélemy e Söderling (2001). 

226 Isso é também testemunhado pelo elevado crescimento anual do PIB per capita: média de 3,9% entre 
1992 e 2000, a uma taxa de crescimento populacional de 2,4%. 
227 Estes são os casos em que apesar do crescimento do PIB – que representaria numa situação normal  um 
“padrão de vida decente” generalizado – não terá havido uma distribuição equitativa e igualitária dos 
ganhos, numa perspectiva social. Desde 2002 que o PNUD, atento a situações semelhantes, de alguma 
discrepância na socialização dos bens, introduziu – para além do PIB – outros conceitos avaliativos do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH): Esperança de vida à nascença, representando “vida longa e saudável”;
Nível educacional (frequência escolar e taxas literacia), representando o “conhecimento”.   
228 Botswana, Gana, Maurício, Moçambique e Uganda aparecem no grupo de países que, embora pobres, começaram 
desde há décadas – ainda que de forma tímida – a dar sinais de progressos no crescimento da sua economia, com as 
dificuldades que se conhecem. No seu Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (2005) 
www.worldbank.org/INTWDR2005/Resourses/www.dr2005_overview.portuguese.pdf, a Uganda, por exemplo, aparece 
como o grande exemplo. Arrancou em 1990, após um período de guerra civil. De 56% dos pobres, em 1992, passou para 
35%, em 2000. 
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3.4.2 EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E UNIVERSAL229 E OUTROS

A educação primária para todos foi garantida desde os anos 80, conforme vimos 

anteriormente, corolário de grandes acções a esse nível, empreendidas após 1975. Verifica-

se actualmente uma paridade entre meninas e meninos, seja a nível do EB seja a nível do 

ES230. O EB cobre actualmente a totalidade do país, enquanto o ES está em todos os 

centros urbanos.

Vejamos: 

Pré-escolar231 – No prosseguimento dos objectivos educacionais deste subsistema de 

ensino, o MEVRH assumiu fomentar e apoiar iniciativas para o seu desenvolvimento. O 

Relatório Nacional de Cabo Verde sobre o Desenvolvimento da Educação (2004) reafirma 

junto aos grandes fóruns internacionais a assumpção desta política, numa clara sintonia 

com os movimentos de educação pré-escolar universais. Uma política em favor do 

desenvolvimento integral e sadio da criança, ciente de que um dos eixos de 

desenvolvimento de Cabo Verde é a valorização do capital humano. O Quadro XIX e o 

Gráfico IV documentam os ganhos, particularmente no que toca ao valor equidade – a 

satisfação de uma ambição, que traduz uma exigência da UNESCO – a nível desse 

subsistema. 

a) Ensino Básico Integrado – Foi generalizado em 1993/94. Abrangendo um 

total de seis anos de escolaridade, como vimos no início, há que destacar 

duas tendências reflectidas no quadro que se segue: o crescimento do 

número de efectivos entre os anos lectivos 1993/94 (com 69821 alunos) a 

1998/99 (com 92033). A partir do ano 2000, nota-se uma tendência para a 

redução, depois de uma relativa estabilização em 1998, com 91000 

efectivos. Segundo o Relatório Nacional de Cabo Verde sobre o 

229 O grande desafio da reunião de 1990, em Dacar, era garantir a educação de qualidade para todos até ao 
ano 1015.   
230 A universalização conduziu, segundo o MEVRH, a uma taxa líquida de escolarização na ordem dos 96 por 
cento, em 2002/2003. 
231 Esta é a expressão usada – Educação Pré-escolar – universalmente para designar a experiência educativa 
de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. 
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Desenvolvimento da Educação232, o crescimento médio anual dos efectivos 

– 1,9% - é revelador do esforço que o Estado de Cabo Verde tem feito na 

abertura da escola a todas as crianças em idade escolar, através da 

massificação do subsistema EBI. Um nítido equilíbrio no que toca à 

distribuição por género é relevado no Quadro XIX: 34280 meninas para 

35541 meninos, no ano lectivo 1990/91 (um total de 69821 efectivos); 

42777 para 44292, em 1995/96 (87069); 44405 para 45852, em 2000/01 

(90257).

b) O Ensino Secundário – Este nível cresceu grandemente no último decénio, 

resultado particular da generalização do subsistema anterior – o EBI, 

conforme dissemos. Sabe-se que um grande sucesso em termos de 

resultados positivos neste nível sempre inflacionou, naturalmente, o ES. De 

9568 alunos matriculados no ES no ano lectivo 1990/91, passou-se para os 

49522 alunos, dez anos depois (2002/2003), com um relativo e importante 

equilíbrio meninas/meninos.   

Quadro XIX – Evolução de matriculados – Feminino (F) e Masculino (M) – ano lectivo 1990-91 a 2001-02 
A N O S
L E C T I V O S

 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99  99/00  00/01 01/02 

F   3400 4150 4957 5919 6188 6626 6926 7361 9021 9643 10077 10278
Pré-
Escolar *   7392 8927 10548 12464 12894 13664 14136 14873 18227 19810 19810 20642 

F 34280 35336 36359 38336 41420 42777 44306 44877 44829 44895 44405 43957 
Ens.  
Básico * 69821 72310 73460 78173 83946 87069 88668 91777 92023 91636 90257 89809 

F 4487 5154 5966 6585 8505 9808 12723 12723 18866 19926 23002 24880 

SUB-
SISTE
MAS

Ens.  
Secund * 9568 11175 12143 13208 17399 19975 24926 31602 37197 39542 44748 48055 

Fonte: Estatísticas da Educação (GEP-MEVRH)
(*) – Somatório Feminino e Masculino 

Um dado curioso é que, do Quadro XIX resulta que do ano lectivo 1998/99 a 

2001/02, o acesso das raparigas ao ES foi sempre superior aos rapazes, numa clara 

232 O Relatório Nacional de Cabo Verde sobre o Desenvolvimento da Educação é um documento do 
ministério cabo-verdiano da Educação (MEVRH, GEP), apresentado na 47ª Conferência  Internacional sobre 
a Educação, em Genebra, em Setembro de 2004. 



134

tendência para inversão da tradição histórica da educação em Cabo Verde, agora com 

meninos a perderem para as meninas. Outro dado a destacar é o facto de o índice de 

feminidade de 1 (uma) rapariga por cada rapaz matriculado no ES no ano lectivo 2002/03 é 

tendencialmente igual em todos os pontos de Cabo Verde. 

Gráfico III – Disparidade de género, segundo Concelho – Ano lectivo 2002/2003 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Masc. Fem

Fonte: GEP – MEVRH 

Fo promovida, portanto, a equidade – não só de género como geográfica nacional.  

De um modo geral, Cabo Verde conseguiu números que o aproximam dos países com 

altos níveis de desenvolvimento, como a Noruega, por exemplo, país que  a Global 

Monitoring 2005 Report233 colocou em primeiro plano no se refere particularmente à 

universalização do ensino primário (0,999) e à equidade no acesso de meninas e rapazes ao 

ensino (0,995).

A nível do continente africano, Cabo Verde só é ultrapassado pelas Maurícias, 

apresentando uma classificação de 0,995 e 0,970, respectivamente234. Uma posição que o 

catapulta para a classificação de nível médio235 no relatório da UNESCO.

233 A Global Monitoring 2005 Report é um documento da UNESCO, lançado em Novembro de 2004, no 
Brasil. Avalia o estado das conquistas mundiais relativamente ao desafio da “Educação para Todos” (2015). 
Desta vez, sua base foi o conjunto de metas preconizadas na reunião do Senegal, em 2000. Ver: 
www.unesco.org. Data de consulta: 20 de Novembro de 2004.    
234 Até Novembro de 2004, Cabo Verde apresentava-se no 73º lugar no ranking da UNESCO.  
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Dados do ministério cabo-verdiano da Educação asseguram que até 2004: 

A taxa de alfabetização dos adultos na faixa etária 15-49 anos está nos 
86,4%, prevendo-se que em 2007 atinja os 90%;
A taxa de cobertura da pequena infância (0-5 anos) é de 54%. Em 2007 
serão 68%; 
A proporção de alunos que terminam o Ensino Básico em seis anos é de 
44,6% (em 2007 será de 48%); 
Taxa bruta de admissão no Ensino Secundário é de 81,5%. Em 2007 
será de 83%. 

Fonte: MEVRH 

3.4.3 IGUALDADE DOS SEXOS E AUTONOMIA DAS MULHERES

3.4.3.1 A Mulher Cabo-verdiana – Breve caracterização

O último censo populacional (1990) refere que, apesar de o grosso da população 

cabo-verdiana ser feminino (52,6%)236, isso não significava que a mulher constituísse a 

maioria da população activa em Cabo Verde. Representa apenas 37% contra 63%, numa 

população activa estimada em 119180.  

A distribuição geral das ocupações no mercado do emprego não lhe era muito 

favorável, cabendo-lhe particularmente as actividades mal definidas (39,3%)237. A mão-de-

obra feminina era maioritária nos sectores do comércio, restaurantes e hotéis e indústrias 

atractivas. Estava em minoria nos sectores dos serviços sociais, colectivos, individuais 

(49,3%) bancos e outras instituições financeiras (42,4%).

A maior parte das 52,6% das mulheres continuava a ser absorvida pela agricultura, 

silvicultura, caça e pesca, ou seja, o chamado sector primário (24,9%), conforme 

demonstra o Quadro XX a seguir: 

235 No relatório da UNESCO, Cabo Verde aparece bem à frente da Africa do Sul, a locomotiva de 
desenvolvimento de África (87º) ou mesmo do Senegal (119º).    
236 Desses, 42,6% têm entre 0-14 anos; 69%, entre 0-29; 41,6%, entre 15-49 (a faixa etária fértil facilitadora 
de altas taxas de natalidade). 
237 Consideram-se actividades mal definidas, aquelas que, de um modo geral, são pouco atractivas do ponto 
de vista económico.   
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       Quadro XX – Distribuição da mão-de-obra feminina por sectores de actividades 

  37,4% Agricultura, silvicultura, caça e pesca 

  53,5% Indústria extractiva 

  26,7% Indústria de transformação 

  17,1 Electricidade gás e água 

  18,9% Construção 

  60,6% Comércio, restaurantes e hotéis 

  12,3% Transportes, armazenagens e comunicações 

  42,4% Bancos e outras instituições financeiras 

  49,3% Serviços sociais, colectivos e individuais 

  39,3% Indústria extractiva 

    Fonte: Censo (1990)

Até à década de 90, do século passado, a mulher cabo-verdiana, maioritariamente 

confinada ao espaço doméstico238, continuava a ver adiadas muitas possibilidades de 

incursão em direcção à arena pública – dominada pelo homem – presa que estava a 

factores de ordem social, económica e cultural.  

Durante muitos anos, antes e após a independência, foi assim, recaindo sobre o 

elemento feminino o ónus e as consequências da instabilidade da relação homem/mulher, 

da fuga ao cumprimento dos deveres paternais, de situações de gravidezes precoces, etc., 

num país de forte emigração masculina e onde, até 1990, o índice sintético de fecundidade 

foi de cerca de 6 filhos por casal239; a taxa bruta de natalidade superior a 39/1000; a idade 

média de fecundidade de cerca de 29 anos240.

Todos esses factores, aliados à emigração, são tidos como concorrentes para uma 

fragilidade apreciável da família, proporcionando uma situação de notável instabilidade à 

mulher.

238 Estima-se que a produção doméstica contribui em 30% para a produção da riqueza nacional. 
Curiosamente, não é valorizada economicamente.  
239 Da Vanzo e Adamson (ob. cit. : 1999) sugerem a imitação positiva aos exemplos das mulheres da Ásia 
Oriental que conseguiram reduzir a média da sua fecundidade – de seis ou mais crianças para dois ou menos 
crianças. Isso, referem, contribuiu para o aumento da poupança interna; dependência face ao exterior; 
dependência face ao capital estrangeiro.      
240 Ver Quadro XVII – Evolução de alguns Indicadores Demográficos. 
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Um estudo publicado em 1997, pela Associação de Apoio à Auto-promoção da 

Mulher no Desenvolvimento (MORABI), testemunha casos de poligamia nas ilhas e 

assegura que acontece com frequência um homem ter mais do que uma mulher, sendo 

“uma oficial”241 e as restantes sujeitas a serem “trocadas” ao sabor dos apetites afectivos 

do elemento masculino. Desse comportamento resulta que haja um grande número de 

“filhos sem pai declarado” e de “mulheres sozinhas”, recaindo sobre estas a 

responsabilidade da família alargada (ob. cit. : 7).

A situação ganha uma gravidade maior, se se tiver em conta que, apesar de em Cabo 

Verde haver leis que obrigam o homem a assumir seus compromissos enquanto pai, isso 

raras vezes acontece. De alguma forma, devido à cumplicidade da mãe que resiste em o 

entregar à Justiça para que seja conduzido a fazer jus à sua qualidade de pai com situação 

regularizada (idem, Ibidem)242.

As estatísticas oficiais documentam que nos anos 90 pelo menos 80 por cento dos 

filhos nasciam fora do casamento e que mais de metade dos partos ocorriam em casa – 25 

nos centros urbanos e 75% no meio rural (Censo de 90).  

Tradicionalmente, o homem responsabiliza-se pelo agregado familiar em casos de 

coabitação, através do casamento ou da chamada união de facto, mas é à mulher que cabe a 

responsabilidade da chefia da unidade familiar nos casos de poligamia, emigração, viuvez, 

etc.

O panorama acima descrito parece também encontrar explicação na situação 

académico-profissional pouco favorável da mulher. Basta dizer que o nível de instrução de 

boa parte das mulheres chefes de família era baixo: 28,6%, no primário e preparatório; 

2,5% no secundário; 0,46% no pós-secundário. 52,7% das mulheres entre os 30 e os 49 

anos nunca frequentaram qualquer nível de ensino. 

Apesar de toda a campanha educativa desenvolvida pelo ministério da Educação 

desde 1975, chegou-se à década de 90 com 62,5% das mulheres chefes de família 

analfabetas e, do total, 56,6% não tinham quaisquer profissões, facto que praticamente 

241 Mulher “oficial” é aquela com quem o homem divide o espaço habitacional, passando com ela a maior 
parte do tempo, seja numa união de facto seja numa situação de casados.   
242 Na década de 90, existiam em Cabo Verde pelo menos 67 200 famílias alargadas e nucleares (5 pessoas 
em média). O Censo de 90 indica que desse número 55% são rurais – 38% chefiadas por mulheres, e, na sua 
grande maioria, por mães solteiras. No cômputo geral, as mulheres chefiam 37,4 por cento das famílias 
urbanas e 62 por cento das famílias rurais.   
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inibia a presença feminina no mercado de emprego. As que haviam frequentado alguma 

formação e que lograram alguma profissão estavam entregues a actividades ligadas à 

agricultura e pesca (15% no comércio; 10,3% na rabidância243). As profissões científicas, 

técnicas e liberais estavam reservadas a apenas 2,2% das chefes de família. Apenas 0,13% 

ocupavam cargos como membros de corpos legislativos, quadros administrativos e 

superiores (Censo de 90). 

3.4.3.2 SITUAÇÃO ACTUAL DA MULHER EM CABO VERDE

30 anos após a independência nacional, Cabo Verde já tem assegurada a igualdade 

entre os géneros no que toca à Educação Primária – EBI e ES – conforme vimos no ponto 

anterior, estando igualmente garantida a paridade entre meninas e meninos, em termos de 

acesso a esses subsistemas244. Ainda que as mulheres continuem mais expostas que os 

homens ao analfabetismo e ao desemprego, progressos em favor da sua autonomia nos 

diversos domínios são visíveis.  

O OMD propõe a eliminação da disparidade entre os sexos, seleccionando, entre 

outros indicadores já referenciados atrás, e para os quais pede a maior atenção, a 

Percentagem de Mulheres Assalariadas no Sector não Agrícola; 

Percentagem de Mandatos Ocupados por Mulheres no Parlamento. 

Quanto à questão das “Mulheres Assalariadas no Sector não Agrícola”, há dados que 

demonstram que a mulher cabo-verdiana vem, a pouco e pouco, abandonando os 

tradicionais sectores das actividades que no passado lhe eram reservados e que a inibiam 

de conquistar o respeito pessoal, familiar, social e político.

Se antes, em Cabo Verde, elas eram particularmente conhecidas e caracterizadas pelo 

seu desempenho maioritário, e quase exclusivo, em sectores como os do emprego 

doméstico, agrícola e algum comércio tímido, hoje aparecem em maior número em quase 

todas as  actividades, muitas das quais constituem o grosso do efectivo no mercado. 

243 Rabidância é uma espécie de comércio informal protagonizada por mulheres que compram e vendem de 
porta em porta uma considerável diversidade de produtos, facturando pequenos ganhos.   
244 Outros dados podem ser confirmados em “Situação Mundial da Infância – 2004 (p. 108) ou em 
www.unicef.org.   
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O Censo 2000 do INE revela, por exemplo, que apesar de a mulher continuar 

maioritária no sector agrícola, ela já não está tão isolada no topo dessa actividade, 

contrariamente ao que se verificava num passado bem recente – 15019 contra os 13083 

homens. O ramo da Educação é claramente dominado pela mulher (5113 contra 2863), 

assim como o da Saúde, Promoção Social e actividades financeiras.  

Perdem, entretanto, para os homens na maioria das áreas de actividade: administração 

pública, comunicações, imobiliária, organizações internacionais e outros, conforme 

documenta o Quadro XXI.  

A situação actual, no cômputo geral, parece relativamente boa, se comparada com o 

passado.

Quadro XXI – Distribuição Homem e Mulher por área de actividade 

Áreas de Actividade 
Efectivs 
H / M % H

%

H
M

%

M

Rácio

 M/H 
Comércio 23543 17,0 8435 11,2 15111 24,0 1,8 

Agricultura 28102 20,3 13083 17,4 1501,9 23,8 1,1 

Admin. Públ.  Seg. Social 19661 14,2 11055 14,7 8606 13,7 0,8 

Empregadas Domésticas 6257 4,5 216 0,3 6041 9,6 28,0 

Educação 8006 5,8 2863 3,8 5143 8,2 1,8 

Indúst. Transformadoras 9820 7,1 6744 9,0 3076 4,9 0,5 

Outras Act. Ser. Col. Soc. 5259 3,8 2697 3,6 2562 4,1 0,9 

Restaurantes e Similares 3497 2,5 1375 1,8 2122 3,4 1,5 

Construção  15597 11,3 14437 19,2 1160 1,8 1,6 

Saúde e Acção Social 1797 1,3 681 0,9 1116 1,8 0,1 

Transporte e Comunic. 8071 5,8 7011 9,3 1060 1,7 0,2 

Indústrias extractivas 1196 0,9 448 0,6 748 1,2 1,7 

Imobil. A. Serv. a Empr. 1555 1,1 1142 1,5 413 0,7 0,4 

Actividades Financeiras 715 0,5 312 0,4 403 0,6 1,3 

Organism.  Internacionais 449 0,3 262 0,3 187 0,3 0,7 

Electricidade 907 0,7 779 1,0 128 0,2 0,2 

Pesca  3675 2,7 3560 4,7 115 0,2 0,0 

       Total Geral 138 110 100 75 100 100 63 010 100 0,8

Fonte: ICF – Cabo Verde: Objectivo 3 do Milénio, Promover a igualdade de género e a autonomia das 
mulheres (2003); INE (Censo 2000) 

Relativamente à sua participação nos grandes centros de decisão político-social, 

como o Parlamento – nacional e autárquico – por exemplo, Cabo Verde tem quebrado 
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barreiras que vinham fazendo da mulher o elemento passivo da sociedade, na linha do que 

muitos outros países também fizeram a favor da promoção e representação femininas na 

vida pública e nos processos decisórios245.

Desde 1991 que a mulher cabo-verdiana vem sendo chamada a tomar parte nos 

sucessivos governos. O actual elenco governativo, que começou com quatro mulheres, tem 

hoje três – Ministra da Educação e Valorização dos Recursos Humanos (MEVRH), 

Ministra da Justiça (MJ) e Ministra da Agricultura e Ambiente (MAA). Mas, já houve 

executivos com muito mais mulheres. Em 1991, elas representavam 6%, passando para 

29% em 1998, 36% em 2001 e 24% em 2002. 

Quanto ao poder legislativo, elas são hoje oito (16 são suplentes). Entre 1985 e 1990, 

quatro tinham assento efectivo (sete suplentes). Em 1991 esse número baixou, fixando-se 

em 3,8%, voltando a subir em 1995 para 11,1 por cento, ou seja, igual percentagem da que 

resultou das últimas eleições, em 2001246.

A nível do poder autárquico, temos actualmente uma mulher à frente da Câmara 

Municipal de S. Vicente247 e duas na qualidade de presidentes de assembleias municipais – 

Assembleia Municipal da Praia248 e Assembleia Municipal do Maio249.

  Quadro XXII –  Participação feminina no Parlamento Nacional – Evolução  

Ano       Total Nº de Mulheres   % de Mulheres 
1980        60           1           1,6 
1985        60           4           6,6 
1991        79           3           3,8 
1995        72           8          11,1 
2001        72           8          11,1 

Fonte: : ICF – Cabo Verde: Objectivo 3 do Milénio, Promover a igualdade 
de género e a autonomia das mulheres (2003); Assembleia Nacional (AN)  

245 O “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/01” refere-se os ganhos conseguidos pela Argélia e 
Índia, num total de 32 países, depois de adoptarem medidas para promover a representação feminina em 
assembleias locais e nacionais. Sustenta o documento que uma tal postura já está transformando a capacidade 
dessas mulheres de participar na vida pública e nos processos de decisão desses países. 
246 O número de deputados na Assembleia Nacional variou, desde 1991 a 2001, entre os 72 e 76 deputados.   
247 S. Vicente é a segunda maior ilha em termos de importância política e económica (Eleições autárquicas de 
2004).  
248 Praia, capital de Cabo Verde, é o maior município do país – um município capital. 
249 Ilha turística de cerca de 4 mil habitantes. 
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De qualquer modo, até 2003, a participação das mulheres nos órgãos de decisão 

continuava, como se vê pelo Quadro XXIII, muito inferior à dos homens. 

                Quadro XXIII – Participação da Mulher nos Órgãos de Decisão 

Homens MulheresEsferas de Poder Total
    Nº (%) Nº (%) 

Legislativo Membros do Parlamento 72     64 98,9 8 11,1 
Ministros 13     10 76,9 3 23,1 
Secretários de Estado 3       2 66,7 1 33,3 Executivo
                                        Subtotal... 16     12 75,0 4 25,0 
Presidentes Câmaras Municipais 17     17 100 0 0 
Membros das Assembl. Municipais 277   239 86,3 38 13,7 
Vereadores das Câmaras Municipais 113     95 84,0 18 16,0 

Autárquico

                                        Subtotal... 407   351 86,2 56 13,8 
Membros do Sup. Tribunal de Justiça 5      4 80,0 1 20,0 
Juízes 39     30 67,0 9 33,0 
Procuradores 30     26 86,6 4 15,4 
Delegados do Procurador 9       8 88,9 1 11,9 

Judicial

                                        Subtotal... 83     68 81,9 15 18,1 
Directores Gerais ou equiparados 49     32 65,0 17 35,0 
Presidentes de Institutos Públicos 19     13 68,0 6 32,0 
Embaixadores 11     10 90,9 1 9,1 

Classe 
Dirigente

                                        Subtotal... 79     55 69,6 24 30,4 
                                    Total... 657   550 83,7 107 6,3 

Fonte: Instituto da Condição Feminina 

Esses progressos devem também ser vistos como resultado do um quadro jurídico-

institucional implementado em favor da mulher, de acções práticas de diferentes ONG’s e 

organizações de massas e da emergência, em 1995, do Instituto da Condição Feminina 

(ICF), organismo institucional encarregue da criação e promoção da política de igualdade e 

equidade de género. Uma acção sustentada e concertada com vista à auto-promoção 

económica, social, política e cultural da mulher, rumo à sua inserção plena no processo de 

desenvolvimento comunitário em particular e de Cabo Verde, de um modo geral.   

3.4.3.3 O QUADRO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA PROBLEMÁTICA 
DA MULHER

Vimos anteriormente que se assiste, desde há décadas, a interessantes movimentações 

no cenário social, económico e político internacional – protagonizadas particularmente 
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pelas agências das Nações Unidas, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial (BM) e outros250 – no sentido de uma maior valorização universal da mulher, esse

“potencial de crescimento ainda desconhecido”, conforme escreve o BM, quando a ela se 

refere (ob. cit. 2003 : 4). Apesar dos avanços já verificados, pretende-se que haja mais 

ganhos efectivos em toda a linha já nos próximos 10 anos (2015), particularmente no que 

toca ao acesso indiscriminado à Escola, em diversos níveis e subsistemas. 

Se durante os 500 anos em que Cabo Verde viveu sob dominação colonial a opção 

por um quadro institucional relativo à problemática da mulher assumia contornos de 

aparente utopia, na situação de país independente (1975) o cenário mudava. Nessa 

condição – Estado soberano – Cabo Verde aderiu nos primeiros anos aos propósitos da 

“Década das Nações Unidas para as Mulheres”, que decorrera sob o signo “Igualdade, 

Desenvolvimento e Paz”. Depois do encontro do México, na década de 70, vários outros se 

seguiram, nomeadamente as conferências de Copenhaga, em 1985, e Pequim, em 1995.  

Foram fóruns interessantes, do ponto de vista de aprendizagem para os ilhéus que, 

desses eventos, colheram inputs necessários ao despertar da consciência, a nível nacional, 

de um maior número de mulheres na sua luta contra uma discriminação baseada no sexo, 

na ignorância e na independência. 

Os governantes trabalharam sobre os aspectos jurídico-legais da problemática, 

criando espaços para a participação da mulher no processo de desenvolvimento social, 

político e económico de Cabo Verde.  

São vários os suportes legais desse desiderato: 

Decreto-lei Nº 69/76, de 3 de Julho, sobre o casamento; 
Decreto-lei Nº 83/76251, de Setembro, sobre as questões de filiação; 
Constituição da República (I República), em 1980, que impõe a 
igualdade entre os cidadãos perante a lei e os deveres e direitos, sem 
qualquer distinção de sexo, bem como a igualdade da mulher e do 
homem a todos os níveis da vida económica, social e cultural. A 
Constituição da II República retoma os princípios da “igualdade” 
consagrados na Constituição anterior, estipulando no seu art. 85, 
ponto 2, que o Estado tem de velar pela eliminação das condições que 
estão na origem da discriminação da mulher. Promete ainda assegurar 
tanto a protecção dos seus direitos como o das crianças;

250 Na primeira linha das preocupações internacionais com a causa da Mulher está a “Iª Conferência Mundial 
sobre as Mulheres”, ocorrida no México. A Assembleia-geral das Nações Unidas proclamava 1976-1986 
como sendo a “Década das Nações Unidas para as Mulheres”.   
251 Saliente-se, nesse Decreto-Lei, a questão dos filhos legítimos e ilegítimos e a questão do poder paternal.  
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Código de Família, em 1981. Esta consagra a plena igualdade de 
direitos e deveres dos cônjuges, bem como a eliminação da distinção 
entre filhos legítimos e ilegítimos; 
Código de Menores, em 1982, que favorece a sua integração na 
família, na escola e na sociedade e consagra a sua protecção por parte 
da sociedade e do estado; 
Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez, em 1986, que permite que 
as mulheres, em certas circunstâncias, recorram à interrupção 
voluntária de uma gravidez indesejada; 
Código Eleitora (1999) – consagra que listas propostas às eleições 
devem conter uma representação equilibrada entre ambos os sexos, 
premiando por subvenção eleitoral  do Estado, os partidos, coligações 
ou grupos de cidadãos, cujas listas façam eleger a nível nacional e 
municipal pelo menos 25% de candidatos do sexo feminino;
Código do Trabalho – proíbe a discriminação do acesso à 
discriminação do acesso ao trabalho com base no sexo e a atribuição 
de salários diferentes para trabalhos idênticos; 
Código Penal (2003) – Agrava as penas em caso de abuso sexual e 
maus-tratos conjugais. 

A esses suportes que legalizaram a movimentação socio-política da mulher, juntam-

se outros – documentos de políticas e estratégias – que foram produzidos e publicados  nos 

últimos anos (1990-2003). São igualmente documentos importantes em favor da 

implementação de uma política efectiva à promoção da igualdade de género e da 

autonomia das mulheres. Vejamos alguns: 

As Grandes Opções do Plano – Preconiza a valorização da mulher, vendo 
nela um agente de desenvolvimento sustentado.
Documento Estratégico de Redução da Pobreza – Trata-se de um documento 
virado para a redução da pobreza na classe feminina, com especial atenção 
para as famílias mono-parentais, em que a mulher é o chefe. 
Plano Estratégico da Educação 2001-2010 – que contempla o alargamento 
da escolaridade obrigatória de 6 para 8 anos, sem ignorar a mulher a quem 
promete alfabetizar. 
Política Nacional da População – Estipula a integração da abordagem 
género.

Para prevenir situações de eventual discriminação da mulher, seja no ambiente 

escolar, familiar, no mercado de emprego, etc. foi criado em 1995 o Instituto da Condição 

Feminina (ICF), um organismo público vocacionado para a problemática da Mulher. 
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Estava assim afirmado o importante elemento institucional para se empenhar na criação e 

promoção das práticas de igualdade e equidade de género.

O ICF é tutelado pelo Chefe do Governo, tendo por objectivo fazer a concertação 

entre os vários sectores governamentais e não governamentais, em favor da inserção e 

participação da mulher no desenvolvimento de Cabo Verde. Promove estudos, constitui 

base de dados sobre a condição feminina e propõe políticas e acções públicas que 

conduzam à autoprodução da mulher cabo-verdiana. 

3.5 A IMPORTÂNCIA DAS ONG’s 

A opção para a abordagem e inclusão deste tema neste trabalho resulta da 

importância mundialmente reconhecida das acções das Organizações Não Governamentais 

(ONG’s), enquanto expressão organizada da sociedade civil e vocacionada para a 

promoção do desenvolvimento e da solidariedade entre os povos, de um modo geral, e das 

gentes de uma comunidade local, em particular.  

Genericamente, as ONG’s assumem-se como instituições sem fins lucrativos e 

independentes dos Estados, tendo muitas delas actividades de solidariedade e cooperação 

com as comunidades mais pobres, promovendo acções e projectos com as organizações e 

populações locais, dando o seu contributo para que sejam actores do seu próprio 

desenvolvimento.

Reportando um pouco à História, diga-se que tiveram origem na Europa do século 

XIX, época em que desencadeou um vasto movimento associativo de carácter “liberal e 

pluralista, de raiz predominantemente reivindicativo”, em busca de mais instrução, mais 

habitação e melhor consumo, substrato a que estava vedada a classe operária em alguns 

países ocidentais em rápida industrialização (Ribeiro, 1997)252.

Através das ONG’s, a sociedade civil, de um modo geral, e as classes trabalhadoras, 

em particular, de Países como a França, a Inglaterra e a Alemanha de há dois séculos, 

viram realizados os seus objectivos macroeconómicos a prazo, designadamente “a luta 

252 Ver http://www.plataformaongd.pt. Uma análise de Mário Ribeiro extraída de “Guia das ONGD 1997”. 
Data de consulta 26.04.05. 
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contra a pobreza, desigualdade social e respeito pelos direitos fundamentais do homem”,

ganhando maior vitalidade (Idem : Ibidem)253.

É também conhecido o movimento dessas organizações noutras paragens, 

nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá  do passado. Movimento que, segundo 

Ribeiro (1997), apresenta algumas semelhanças com a experiência europeia, 

particularmente quanto à sua origem. Em África, na América Latina e na Ásia, sua 

emergência foi estimulada por uma experiência de cooperação com as ONG’s do Norte. 

No seu relatório de 1993, o PNUD254 diagnosticou cerca de 2500 Organizações Não 

Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) a operar em 25 países da OCDE, 

estimando em cerca de 20 mil o número de ONG’s existentes nos países em 

desenvolvimento. Previa o PNUD que até antes dos meados dos anos 90, do século 

passado, esse número atingisse os 50 mil e envolvesse mais de 60 milhões de pessoas na 

Ásia, 25 milhões na América Latina e 12 milhões em África.    

Na opinião de Ribeiro (1997), as dinâmicas societais que emergiram nos países do 

Norte, a partir da década de 60 e o reforço da cooperação para o desenvolvimento com os 

países do Sul nos anos 70, introduziram novas dimensões na dinâmica das organizações 

não governamentais, colocando-as no centro das atenções nos anos 80. Foi, refere ainda, a 

partir desta década que governos, organismos internacionais e a própria opinião pública, de 

um modo geral, passaram a atribuir especial importância ao impacto das ONG’s e 

respectivo potencial. 

O documento “Analyse Sommaire de la Situation Demographique du Cap-Vert 

(1995)” refere que as actividades das ONG’s internacionais em Cabo Verde começaram 

com a independência nacional, em 1975255. Os domínios tradicionais das intervenções 

dessas organizações estavam enquadrados nos objectivos gerais das políticas nacionais das 

populações, designadamente desenvolvimento do associativismo, alfabetização, protecção 

materno-infantil e planificação familiar, cuidados primários de saúde, etc.  

253 As ONG’s ganharam maior expressão a partir da II Guerra Mundial. As mais antigas são a inglesa Oxfam 
(1942), a Catholic Relief Service (1943) e a American Co-perative Agency for Relief Everywhere (CARE, 
1945 (http://www.plataformaongd.pt. Data de consulta 26.04.05. 
254 Relatório Mundial Sobre o Desenvolvimento Humano, 1993. 
255 “Analyse Sommaire de la Situation Demographique du Cap-Vert”, um documento do Ministério cabo-
verdiano da Coordenação Económica, estima que até 1987 existiam no país pelo menos 40 ONG’s 
estrangeiras, trabalhando em regime mais ou menos permanente. Nos finais dos anos 80, esse número 
diminuiu, fixando-se em pouco mais de 20 (ob. cit., 1995 : 66)   
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3.5.1 AS ONG’s EM CABO VERDE

Em Cabo Verde, a lei que instituiu e continua a regular a liberdade de associação256

entrou em vigor em Dezembro de 1987. Até 1990, apenas 11 Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) estavam recenseadas. Em 2002, contavam-se cerca de 100, 

muitas das quais criadas nos anos 80 – o  Decénio das ONGD, como o chamou Ribeiro 

(1997) – por iniciativa autónoma da sociedade civil. A maioria está filiada numa entidade 

única – a Plataforma das ONG’s257.

Essas  organizações – todas em sintonia com mais de 600 associações locais – 

ganharam maior protagonismo após a abertura política, económica e social, em 1990, 

altura em que, movidas pelo clima de maior liberdade proporcionada pela nova conjuntura, 

expandiram-se e diversificaram as suas actividades258.

Os domínios de actividades cobertas por essas ONG’s são bastante significativos, 

conforme demonstra o Anexo XIV. Na matriz da grande maioria imperam três pontos 

comuns, designadamente a vertente educativa e pedagógica, informativa e comunicativa de 

que vimos falando ao longo deste trabalho.  

A comprovar isso, elencamos a seguir o quadro geral das actividades que as cerca de 

100 ONG’s filiadas na Plataforma das ONG’s desenvolvem, com o primado da Educação:     

Formação (41 vezes citada); 
Informação e comunicação (37); 
Juventude e educação (36); 
Acções de solidariedade (25); 
Desenvolvimento comunitário (18); 
Apoio às micro-empresas através de micro-créditos e do 
encorajamento à poupança (17); 
Protecção do meio ambiente (17) 
Saúde (17); 
Actividades culturais e desportivas (16); 
Abastecimento de água (15); 
Outras (apoio ao artesanato e artes; habitação social; promoção 
feminina, direitos humanos, etc.). 

Fonte: Plataforma das ONG’s de Cabo Verde (2002 : 23) 

256 Lei nº28/III/87. 
257 A Plataforma das ONG’s é uma espécie de Associação Federativa dessas ONG’s. 
258 Com a entrada em vigor, em Dezembro 1987, da lei nº28/III/87 – ainda em vigor – ficara instituída e 
regulada a liberdade de associação. 



147

Trata-se, sobretudo, de uma educação para a saúde e de uma educação para o 

desenvolvimento, levadas a cabo com base numa metodologia participativa favorável ao 

combate à mentalidade assistencialista “bastante arraigada ligada à ideia de um Estado-

providência do qual tudo se espera” (PNUD, 2002 : 27)259.

Os próprios projectos de concessão de créditos – que nunca significou dádiva, mas 

sim, crédito efectivo, embora bonificado – para o micro-empresariado – revestem-se de 

uma forte componente educativa, prevendo sempre a vertente capacitação dos beneficiários 

para a melhor utilização do crédito260. Mas também, como se disse, sua responsabilização 

na perspectiva de reembolso do montante recebido, salvaguardando sempre a ideia de 

benefícios com custo e de deveres a cumprir.       

Essas ONG’s revelam-se, deste modo, organizações de valor social reconhecível 

junto às comunidades e constituem-se em “parceiros úteis para o desenvolvimento local, 

em áreas como o desenvolvimento comunitário, poupança e crédito, actividades geradoras 

de rendimento com iniciativas positivas na luta contra a pobreza, promoção da mulher, 

planeamento familiar, apoio aos deficientes, informação, educação e comunicação na 

defesa dos direitos humanos” (PNUD, 2002 : 16-17)261.

É certo que muitas delas continuam a revelar uma relativa dificuldade no que toca à 

estratégia de mobilização de recursos alternativos aos disponibilizados pelo Governo, 

conforme revelou o fórum de Maputo (2002)262. Mas, são sempre chamadas a 

pronunciarem-se sobre os aspectos importantes da vida em Cabo Verde, fazendo jus à sua 

“real capacidade de intervenção” (PNUD : 2002 : 17), capacidade essa também 

reconhecida pelo Governo que se propõe reforçá-la, na ideia de que “as ONG’s e as 

associações comunitárias são muito activas em Cabo Verde”, pelo que é sua intenção 

259 Estados providentes que, como se sabe, foi apanágio dos regimes de partido único, tendencialmente 
socialistas, que emergiram dos pós-independência.  

261 Informação saída do Relatório Nacional de Cabo Verde – Cabo Verde: Governação Local na Perspectiva 
de Redução da Pobreza, República de Cabo Verde – apresentado no Vº Fórum sobre Governação em África – 
Maputo, 23-25 de Maio de 2002, PNUD (2002).  
262 Idem, informação saída do Relatório Nacional de Cabo Verde – Cabo Verde: Governação Local na 
Perspectiva de Redução da Pobreza, República de Cabo Verde – apresentado no Vº Fórum sobre Governação 
em África – Maputo, 23-25 de Maio de 2002, PNUD (2002). A Plataforma das ONG’s (2002 : 23) indica 
que, a maior parte das ONG recorre-se aos parceiros externos como as ONG’s do Norte, a cooperação 
multilateral e a cooperação bilateral, para financiarem as suas actividades.  
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“engajar as cooperativas, os organismos comunitários e as ONG’s na implementação do 

programa de assistência do MCA263, especialmente nas áreas rurais”264.

Apesar de a distribuição geográfica dessas ONG’s revelar uma nítida tendência para 

se concentrarem nos centros urbanos265, os agrupamentos associativos de base comunitária 

“vêem conhecendo grande dinamismo”  no meio rural, organizando as populações para a 

participação, nomeadamente na busca de soluções para a saída da pobreza. A avaliar-se 

pelas suas acções no terreno, o seu grande mérito está na promoção da formação e 

capacitação das gentes das comunidades, numa inteligente forma de as dotar de capital 

humano e social. Uma forma de as habilitar a assumir o seu próprio desenvolvimento.  

Numa clara sintonia com outras ONG’s, nacionais ou estrangeiras, também a OMCV, 

a MORABI e a Citi-Habitat, que neste estudo tomamos como exemplos, concentram as 

suas acções nos seguintes domínios: ensino e formação profissional, protecção da família 

(da mulher e da criança) com base na saúde integral da mulher e saúde materno-infantil, 

planeamento familiar e saúde reprodutiva, desenvolvimento comunitário, promoção 

empresarial, ambiente, infra-estruturas e saneamento básico, pobreza e satisfação das 

necessidades básicas, etc., conforme veremos a seguir, nos programas individuais dessas 

ONG’s no terreno. 

Outra importante actividade é o apoio à organização das mulheres empresárias e 

profissionais – Associação das Mulheres Empresárias e Profissionais de Cabo Verde, cujas 

actividades tiveram início em 1997, com 210 sócias266. Os objectivos principais são, 

segundo o documento “Caracterização da associação das Mulheres Empresárias e 

Profissionais de Cabo Verde”, os seguintes: 

263 O MCA é um programa criado por Washington e destina-se a apoiar o desenvolvimento de um grupo 
selecto de países. Neste quadro, Cabo Verde vai começar a receber do Conselho de Administração do 
Millennium Challenge Corporation, a partir de Setembro de 2005 – e durante 3 anos – os 118 milhões de 
dólares a que ganhou direito, em resultado do seu bom desempenho na gestão das finanças públicas e a nível 
dos IDH alcançados – PIB, que proporciona aos nacionais um padrão de vida decente; Esperança de vida à 
nascença (vida longa e saudável) e frequência escolar e taxas de literacia (conhecimento).   
264 Este engajamento do Governo está expresso na “Proposta de Cabo Verde ao Programa de Assistência do 
MCA – Desenvolver para Melhorar a Qualidade de Vida”, apresentado ao Conselho de Administração do 
Millennium Challenge Corporation (2004 : 34). 
265 A Plataforma das ONG’s indica que pelo menos metade dessas organizações tem a sua sede na ilha de 
Santiago e pelo menos 1/3 na ilha de S. Vicente. Adianta, contudo, que suas áreas de intervenção ultrapassam 
os concelhos ou ilhas onde estão sedeadas.  
266 Ver B.O. nº6, série I, de 08.03.99.   
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Promover através de cursos de formação e reciclagem, a elevação do 
nível de serviços prestados, garantindo assim um maior prestígio da 
classe que representa; 
Valorizar e qualificar profissionalmente as mulheres que trabalham 
por conta própria de modo a maximizar a sua participação no 
desenvolvimento económico de Cabo Verde; 
Participar na resolução da temática “Emprego”; 
Participar na temática emancipadora da mulher; 
Estimular a criação de pequenas e médias empresas como ponto de 
partida para o desenvolvimento de uma cultura empresarial. 

Para o efeito, é financiada particularmente pelas seguintes ONG’s nacionais e 

estrangeiras: MORABI, ICF, FNUAP, MBA-Canárias, OIT-Turim, associações 

congéneres. A essas ONG’s, juntam-se ainda entidades privadas e Governo. Em curso, a 

Associação das Mulheres Empresárias e Profissionais de Cabo Verde tem projectos de 

Formação em áreas de Criação e Gestão de Empresas; formação em Técnicas em Venda; 

projecto de Combate ao SIDA; projecto de Apoio à Pesca Artesanal ; Projecto de 

Informática, entre outros. 

Um gabinete de consultoria, composto por quatro técnicos – Direito, Comunicação 

Social, Economia e Sociologia – apoia a Associação.  

Vejamos, agora, os programas e acções individuais de algumas ONG’s:  

3.5.1.1 A OMCV 

De abrangência nacional, a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) foi 

criada em 1981267, protagonizando hoje a defesa dos interesses específicos da mulher cabo-

verdiana, batendo-se em favor da sua afirmação e promoção social, cultural, política e 

económica, bem como pela sua integração plena no desenvolvimento.  

É missão da OMCV ajudar as mulheres na resolução de problemas ligados à 

problemática da educação com programas de formação de formadores, formação de 

agentes comunitários, formação de jovens raparigas no domínio das artes domésticas – 

restauração, corte e costura, cerâmica, gestão, contabilidade, etc., uma forma de promover 

a integração das mulheres no mundo do emprego. 

267 A partir de 1991, transforma-se em ONG.  
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Igualmente, proporcionando-lhes uma educação para a saúde – com ensinamentos 

nos domínios de saúde reprodutiva, planificação familiar, etc. 

Concomitantemente, fornece serviços de assistência e consultas nos domínios de 

identificação, negociação e seguimento de projectos que propiciem o melhoramento das 

suas condições de vida.

Especificando, eis os programas e indicadores que resultam das acções da OMCV:  

1. Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher; 
2. Programa de Segurança Alimentar;  
3. Programa Género, Políticas Sociais e Participação; 
4. Programa de Capacitação Profissional; 
5. Programas de Crédito; 
6. Programa de Educação para a Infância. 

Interessante, é notar que as componentes Educação, Comunicação e Informação 

perpassam todos os programas. Vejamos:  

1. Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher – Através da instituição de 
um Gabinete Jurídico, a OMCV municiou-se de condições que lhe 
permitiram realizar palestras, visitas e consultas às beneficiárias e 
distribuir folhetos com objectivo de manter informadas às mulheres. Isso, 
para além do encaminhamento de casos e resolução judicial de conflitos 
(defesa em Tribunal). Segundo o Relatório de Actividades da OMCV 
(1998-2000), foi possível realizar só neste período entre 150 a 160 
consultas semestrais; 1325 consultas; 270 palestras associadas aos Direitos 
em 15 dos 17 concelhos e 27 reuniões de sensibilização. A matéria de 
consulta desse Gabinete Jurídico é diversa, mas incide sobre o 
reconhecimento do poder paternal, divórcio e separação de corpos e bens, 
direito de propriedade e denúncia de violência física e psicológica; 

2. Programa de Segurança Alimentar – para além de “projectos de apoio 
às comunidades piscatórias” e do “projecto de apoio à produção, 
comercialização e promoção de produtos alimentares”, nos diversos 
concelhos do país, a OMCV introduziu a componente educativa na forma 
de “sensibilização e formação para o ambiente”. 

3. Programa Género, Políticas Socais e Participação – através deste 
programa, a OMVC desenvolveu: 
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a. Projecto Género População e Desenvolvimento. Este projecto é 
levado a cabo com a ajuda do FNUAP (1999). Atento à 
desigualdade de géneros, fez dos seminários de sensibilização seu 
reduto de disseminação de questões fundamentais como a 
demografia, a saúde reprodutiva e o fortalecimento da capacidade 
e poder negocial da mulher na vida familiar, social e política. Em 
três anos realizou 60 seminários de sensibilização; 

b. Projecto de Saúde Sexual e Reprodutiva – Permitiu dar 
formação e reciclar promotores de saúde, distribuir preservativos, 
realizar seminários de sensibilização, palestras e intercâmbios 
concelhios;

4. Programa de Capacitação Profissional – Inclui vários projectos, 
designadamente: 

a. Projecto Cluster de “Capacitação Profissional – Objectivo: 
dotar a OMCV de um sistema de Formação Empresarial para as 
Mulheres. Tem abrangência nacional e revela-se de grande 
importância na promoção da cultura empresarial da mulher. Um 
dos resultados mais objectivos em três anos foi a formação de 410 
micro-empresárias (18 cursos). 

b. Projecto de “Animação, Formação e Educação de Mulheres” – 
utiliza a metodologia participativa. Englobou actividades 
desportivas e de recreio, informação, educação e reflexão, 
capacitação profissional e crédito. Formou raparigas em Corte e 
Costura, Rendas e Bordado. Várias dezenas de raparigas 
receberam essa  formação, sendo hoje solicitadas para exposições 
com os seus produtos de qualidade, seja em Cabo Verde, seja no 
exterior.

5. Programa de Crédito – Este programa tem como objectivos fundamentais, 
reforçar o papel da mulher na economia; oferecer formação para promover 
o emprego; promover a cultura empresarial; combater a pobreza e exclusão 
social através das actividades geradoras de rendimento. Tem como acções 
em curso a sensibilização e informação, atribuição de créditos, seguimento 
dos negócios das micro-empresárias, etc.   

6. Programa Educação para a Infância – Educação e saúde da criança é a 
grande preocupação do programa. Para além de reforçar a formação e 
reciclagem das monitoras, melhorou o funcionamento dos jardins infantis. 
Desenvolveu, também, actividades preventivas, destacando-se a prevenção 
de doenças infecto-contagiosas, promoção da boa alimentação, 
sensibilização para as campanhas de vacinação. Outras actividades:  

a. Criação de uma Comissão Nacional de Seguimento e Gestão 
de Jardins; 
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b. Encontros de reflexão sobre a problemática da infância;  
c. Encontros com pais e encarregados de educação; 
d. Aquisição de equipamentos e materiais didácticos.  

Nos seus quase 25 anos de vida, a OMCV teve intervenções em diversas áreas de 

interesse para o seu público-alvo, designadamente sobre: 

Papel da mulher na mudança de atitude dos homens e das próprias 
mulheres;
Discriminação; 
Família; 
Complementaridade; 
Violência;
Ambiente; 
Trabalho/Emprego.

Mas, segundo o Relatório da OMCV (1998-2000), seu enfoque maior foi 

particularmente na: 

Educação – Promoção da alfabetização funcional e pós-alfabetização; 
Formação e capacitação profissional;  
Divulgação das leis de protecção à mulher e familiarização do grupo 
feminino com as mesmas – Direitos nas quais inscrevem o direito à 
igualdade, os direitos reprodutivos, participação na vida nacional e 
comunitária; 
Jardins infantis; 
Incentivo e dinamização de actividades geradoras de rendimento e 
crédito.

São parceiros identificados da OMCV: FNUAP, AFRIKA, FAO, PNUD, OMS, 

Unicef, ACDI/VOCA, AMINA/BAD, Cooperação francesa, MIT/UIT/Cabo Verde 

Telecom, entre outros. 
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3.5.1.2 MORABI268

A Associação de Apoio à Auto-promoção da Mulher no desenvolvimento 

(MORABI) nasce em 1991 e agrupa homens e mulheres de diversos extractos sociais. 

ONG sem fins lucrativos, posiciona-se sem afinidades religiosas nem políticas, com 

autonomia administrativa, patrimonial e financeira e com estatuto de utilidade pública, 

vocacionada para apoiar a auto-promoção da mulher cabo-verdiana e sua plena inserção no 

processo de desenvolvimento nacional.

Na sua acção, vem priorizando e desenvolvendo programas e diferentes acções em 

várias áreas, com especial destaque para: 

Educação para a saúde da mulher e da sua família 
Ensino pré-escolar e extra-escolar (alfabetização) 
Formação profissional 
Actividades produtivas 
Micro-créditos 
Saneamento básico 
Ambiente
Tecnologias alternativas 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento das suas actividades baseia-se na 

abordagem participativa. Opta por comunidades que têm como característica comum a 

pobreza. Suas intervenções podem ser reagrupadas em torno dos cinco seguintes 

programas maiores: 

Programa de Reinserção Socio-económica da Mulher 
Programa de Saúde da Mulher 
Programa de Luta contra a Desertificação e Efeitos da Seca 
Programa de Sensibilização para a Participação da Mulher na Vida 
Pública e Política  

268 A MORABI é uma ONG criada em 1992, com personalidade jurídica – B.O nº 13, de 28 de Março de 
1992 (Ver anexo).  
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Algumas actividades já desenvolvidas: 

Formação nas áreas de liderança, associativismo e protecção do 
ambiente
Promoção de ateliers de troca de experiências entre diferentes 
comunidades e divulgação das experiências bem sucedidas 
Elaboração de diagnósticos da situação das comunidades 
Elaboração e execução de projectos integrados de desenvolvimento 
comunitário 
Desenvolvimento de campanhas de arborização e de saneamento do 
meio
Construção de infra-estruturas sociais (Unidades sanitárias de base, 
moradias, jardins infantis, complexos escolares, reservatórios de água) 

3.5.1.2.1 UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA JUNTO ÀS COMUNIDADES 
DESFAVORECIDAS

3.5.1.2.1.1 ACÇÕES GERAIS NO TERRENO

Em 1997, a MORABI protagonizou diversas acções em diversos povoados, todos 

eles com problemas relativos à falta de estabelecimentos escolares, infra-estruturas e 

complexos sanitários, água e energia eléctrica, telecomunicações e transportes, emprego, 

crédito, fraco poder de compra, entre outros. Entre esses vários povoados, destaque-se os 

de Vale da Custa269, Móia-Móia270 e Achada Ponta271, todos do interior da ilha de 

Santiago.

Depois desse exaustivo diagnóstico local, do qual resultaram ainda outras carências 

de carácter mais estrutural – falta de solos para a agricultura de regadio, ausência de infra-

estruturas mecânicas nas ribeiras (diques de captação de água, banquetas, etc.), salinização 

da água, etc. – a MORABI propôs às populações soluções diferenciadas, de acordo com as 

características e especificidades individuais de cada uma dessas localidades. No rol dos 

269  Esta localidade dista cerca 30 km da capital. Em 1997 tinha 420 habitantes, 85 famílias, média de 
agregado familiar: 6-7 filhos por família; 60 jovens com idade compreendida entre os 18-32 anos; nível 
escolar até o 6º ano do EBI.  
270 Com os seus cerca de 120 habitantes, correspondendo a 39 famílias, Móia-Móia tem uma população que 
se dedica à apanha de areia, agricultura de regadio, pesca e criação de animais.     
271 Situada há cerca de 5 km da Vila de Pedra Badejo, Achada Ponta alberga 90 chefes de família, 
maioritariamente mulheres. A população, maioritariamente jovem (20-35 anos), dedica-se às actividades 
piscatórias e agrícolas. Seu poder de compra é muito baixo devido à falta de emprego e ao baixo salário que 
auferem nas FAIMO. 
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pacotes de projectos sugeridos272, regista-se algo comum: projectos de formação 

profissional, que vinham funcionando, segundo esta ONG, como entrave às iniciativas 

individuais e colectivas.

Queria, pois, a MORABI, acabar com o assistencialismo em favor de actividades 

educativas capazes de favorecer a participação, de modo a que a comunidade se sentisse 

responsável pelo seu próprio desenvolvimento.  

Propôs e desenvolveu, portanto, formação profissional em artesanato, carpintaria, 

ambiente e outras áreas de interesse local e nacional273.

3.5.1.2.1.2 ACCÕES ESPECÍFICAS COM AS MULHERES

Nos finais da década de 90, A MORABI protagonizou um programa – “Mulher no 

Desenvolvimento Comunitário” (MDC) – junto à localidade de Calabaceira Cidade 

Velha274 tendente a dinamizar a população em geral. O programa vale, sobretudo, por 

suscitar nas mulheres (e não só) uma tomada de consciência no que concerne à sua 

capacidade de agir no seu meio para o seu auto-desenvolvimento. Igualmente, fazer com 

que levem a cabo acções de desenvolvimento nas suas comunidades de origem, no caso 

concreto, “Comunidade Cidade Velha”, e que mudem a sua atitude perante o processo. 

Movia a MORABI a  

“falta de infra-estruturas sociais, a falta de actividades 
económicas, a falta de comunicações [que] dificultam o acesso da 
população de Calabaceira a um nível de vida digna da condição humana. 

272 Os projectos eram, na sua globalidade, virados para o aproveitamento das potencialidades locais. 
Destaque-se construção de escolas e postos de saúde, campos de futebol, instalação de energia solar e de 
postos telefónicos, criação de actividades geradoras de rendimento, concessão de créditos, criação de 
florestas comunitárias, etc.   
273 Mais informações em: Associação de Apoio à Auto-promoção da Mulher no Desenvolvimento – 
MORABI (1997). Diagnóstico Participativo – Vale da Custa, Móia-Móia e Achada Ponta. Cabo Verde. 
274 Calabaceira Cidade Velha é uma zona rural que dista cerca de 11 km da capital. Localidade totalmente 
descampada, sem cobertura vegetal, apresenta um estado de degradação avançado devido à erosão eólica 
acelerada. A fauna é quase inexistente. Até ao ano 2000, aí residiam cerca de 390 habitantes, repartidas por 
54 famílias, 23 das quais chefiadas por mulheres (média de filhos: 6-7 por mulher). Os habitantes, de um 
modo geral, são agricultores e criadores de gado. Outros vivem da extracção de pedra e areia; outros ainda, 
das remessas de emigrantes.  O planeamento familiar era quase inexistente; as crianças iam à escola apenas 
até completar os 4º anos do EBI. Segundo a MORABI, estava-se diante a uma comunidade com mulheres e 
famílias cujas condições de vida eram muito precárias. Pessoas cuja situação socio-económica e financeira 
era bastante degradante, carentes de meios básicos de sobrevivência, tais como abastecimento de água, 
saneamento, educação, saúde, etc.    
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A comunidade de Calabaceira vive num ambiente relativamente fechado, 
deixando pouca oportunidade de encontrar alternativas capazes de 
mudar a situação socio-económica e cultural... (Ver anexo).

Referem os autores do estudo que o trabalho intenso de consciencialização levou a 

população aderir ao princípio de que o desenvolvimento de sua comunidade dependia 

também dela e que a população deve criar formas de apropriação desse processo. 

Acrescentam que foi a própria comunidade a identificar os problemas enfrentados na 

localidade. No fundo, suas necessidades prioritárias.  

A MORABI elaborou, por conseguinte, um programa de actividades com a efectiva 

participação comunitária. Um programa a longo prazo, que visava a integração socio-

económica da mulher no desenvolvimento da Calabaceira Cidade Velha foi, então, 

desenvolvido.

Da análise do projecto MDC, constata-se que o trabalho da MORABI abrangeu a 

formação e a informação das mulheres para a gestão da comunidade. O objectivo era que 

viessem elas mesmas a resolver os principais problemas que de forma directa as afligiam, 

pois, constituíam-se em constrangimentos do dia-a-dia.

Várias sessões de trabalho foram realizadas, tendo em vista a sensibilização do 

colectivo feminino para esses problemas, dotá-las de conhecimentos e técnicas de 

intervenção para o desenvolvimento da comunidade e influenciá-lo para que mudasse os 

seus hábitos e comportamentos face ao desenvolvimento durável. 

O alcance desses objectivos estava condicionado à escolha da melhor metodologia 

de trabalho. A MORABI optou pela metodologia de “abordagem participativa”, traduzida 

em encontros semanais com a comunidade, visitas domiciliares, animação275, painéis, 

biblioteca móvel, concurso276, visitas de estudo, intercâmbios, debates na televisão 

nacional, desfiles e manifestações de rua. Esse método permitiu às mulheres-alvo 

“observarem o seu meio envolvente, tirando dela o espírito de conformismo e de 

passividade”.

275 A animação foi feita com recurso a filmes educativos. 
276 Um dos concursos – “Casa mais limpa e mais verde” – propunha premiar a dona da casa mais limpa e 
mais verde.  
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A Equipa do projecto ganhou confiança por parte da Comunidade e com ela 

negociou os conteúdos e os objectivos de formação, orientando várias sessões em 

domínios diferentes, de acordo com o projecto e conforme documenta o Quadro XXIV277.

Quadro XXIV – Conteúdos e Objectivos de Formação 

Saúde – foram tratados diferentes assuntos ligados à saúde na família e nas comunidades, nomeadamente: 
higiene, alimentação, DST, saúde reprodutiva e preventiva, saúde materno-infantil. 

Ambiente – foram destacados temas que dizem respeito à relação entre a comunidade e o meio ambiente, 
isto é, a luta contra a desertificação, a criação de espaços verdes (familiar e público), o saneamento do 
meio, água, lançamento de sementes de pastagem, plantação de árvores ornamentais e florestais. 

Lar – foram tratados assuntos ligados à gestão do lar, educação dos filhos, consumo, tempos livres, 
participação na vida escolar e reuniões da escola.

Cultura – foram discriminados temas ligados ao ensino, à alfabetização, ao círculo de cultura bem como à 
animação comunitária, educação, boas maneiras, saber ser, civismo, cidadania, educação para desenvolver 
valores (amor à natureza, solidariedade, entreajuda). 

Economia – abordaram-se temas sobre o emprego, as actividades geradoras de rendimento e o crédito, 
poupança, prioridade na vida, etc. 

Organização Comunitária – foi feita uma comissão de gestão dos bens comunitários, educação para 
participação e associativismo, voluntariado, etc. 

3.5.1.2.1.2.1 SÍNTESE DE ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS

Os dados revelados pela MORABI indicam ganhos nos capítulos da sensibilização, 

informação e formação. A MORABI fala em “mudança de atitude e comportamento” por 

parte da população de Calabaceira Cidade Velha, em resultado do processo de “educação

permanente e seguida”, nos vários aspectos da vida social dos residentes. A população 

mobilizou-se nos trabalhos para a melhoria das habitações das mulheres chefes de família 

e, consequentemente, do trabalho voluntário e cívico. Outros ganhos dizem respeito à 

melhoria das condições de saneamento do meio e higiene pessoal e comunitária.  

277 Segundo a MORABI, todas essas actividades foram muito participativas. A população, particularmente as 
mulheres, mostraram grande interesse, pois foram aplicadas técnicas de animação de grupo como debates, 
trabalhos de grupo, jogos e chuvas de ideias. 
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A satisfação maior do projecto, dizem os responsáveis da MORABI, é o facto de as 

mulheres se revelarem hoje muito mais confiantes nas suas capacidades  de expressar nas 

assembleias comunitárias, depois de um início de insegurança. Acrescentam que a 

população local é actualmente composta por gente reveladora de um nível de participação 

muito gratificante, perfilando-se como potenciais agentes de desenvolvimento 

aproveitáveis ao máximo, detentora de iniciativa e de um saber fazer local278.

Para sustentar a percepção que essas mulheres passaram a revelar relativamente ao 

quotidiano comunitário, os técnicos da MORABI ilustraram o trabalho que levaram a cabo 

com uma série de depoimentos – recolhida de forma aleatória numa amostra de 33 

mulheres. Ei-los: 

“Agora frequento a escola, eu já tinha-me esquecido de tudo que aprendi 
enquanto criança, agora lembrei-me de tudo, vendo grogue279 na Praia, 
agora sou capaz de escrever e fazer contas no papel”. 

“Tive contactos com diferentes mulheres de diferentes comunidades... e 
aprendi muito com elas, participei em várias reuniões na Praia em 
representação das mulheres de Calabaceira Cidade Velha, tive 
oportunidade de falar da minha zona para muitas pessoas importantes de 
Cabo Verde, na Assembleia Nacional, na Câmara Municipal, em S. Jorge e 
também na Televisão, no dia mundial de ambiente”. 

“Já aprendi muita coisa, uma vez era impossível haver reuniões entre nós, 
mas agora há respeito. Quando o grupo de gestão convida encontro na 
Escola280 para a discussão dos nossos assuntos, já aprendemos que na 
votação a maioria é que vence e não há descontentamento. De início não 
sabíamos se era importante, mas já sabemos que devemos respeitar uns 
aos outros e não falar todos ao mesmo tempo... Com o Projecto, a 
localidade ficou mais limpa e mais verde...” 

“Hoje tenho mais entendimento e conhecimento... estamos mais 
organizados, sabemos com quem tratar dos nossos assuntos antes de 
irmãos à Praia, temos uma associação que ainda não está forte mas pouco 
a pouco vai conseguir bons resultados” 

278 Tendo em conta a iniciativa dessas mulheres e respectivo  “saber fazer local”, a MORAB recomenda sua 
valorização e melhoramento, sob pena de vir a haver “falha no desenvolvimento dessa comunidade”.   
279 O grogue é um aguardente, um produto cabo-verdiano feito a base de cana sacarina. 
280 Nas comunidades rurais, devido à falta de espaços próprios, os diversos encontros de carácter social, 
político ou económico continuam a ter como palco as escolas locais, lugares por excelência de realização 
desse tipo de eventos. 
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“Antes o meu marido dizia-me que quem ia à ‘Reunião de Escola’ não 
tinha coisas para fazer... hoje ele participa juntamente comigo, quer dizer 
que é muito importante para mulheres e homens... reuniões dão conselhos 
para a melhoria da nossa vida”

3.5.1.3 CITI-Habitat

A Citi-Habitat281 - Igualmente ONG de abrangência nacional, embora com acções 

específicas e de maior incidência na ilha de Santiago, assumiu-se desde a sua criação como 

alternativa ao modelo de desenvolvimento da década de 80, altura em que foi criada 

(1988), propondo-se, segundo o seu presidente de Conselho de Direcção, Elísio Rodrigues, 

difundir técnicas apropriadas, principalmente em matéria de habitat – pesquisa e 

divulgação de material local, nomeadamente pedra, terra e energia não convencional.

Essa ONG evoluiu posteriormente, indo agora ao encontro das comunidades locais a 

quem propôs um corte com o passado, através de uma mudança geral de mentalidade, 

protagonizada através do método SARAR282, que encoraja a “auto-estima, a força 

associativa, a valorização do conhecimento individual enquanto recurso, a planificação 

participativa das actividades e a responsabilidade de cada um vis-a-vis à comunidade 

local”. A sua acção desenvolve-se junto às comunidades com quem realiza estudos do 

meio, ministra educação – formação profissionalizante, alfabetização de adultos, etc. – e 

organiza as populações, procurando um desenvolvimento comunitário participativo. A 

estratégia de intervenção é baseada numa tripla acção conjugada: 

Educação/Organização/Participação. Os objectivos da CITI-habitat, que também 

preconizam a emergência e consolidação de associações locais de desenvolvimento são: 

281 De alguma forma, as acções da CITI-Habitat resultam das experiências que ao longo dos 16 anos de 
existência vem acumulando nos contactos resultantes da sua ligação a redes internacionais de combate à 
pobreza e exclusão social e desenvolvimento comunitário. Seus municiadores são a Áustria, a Suíça, a 
Bornefonden, a Africain Developement Foundation, o Bureau Internacional du Travail, entre outros, que com 
ela trabalha na formação de técnicos de desenvolvimento, avaliação de programas e projectos, assistência 
técnica etc.
282 SARAR é um método de trabalho. Cada uma das letras da expressão SARAR tem um significado: S – Self 
esteem; A – Associative Strengh; R – Ressourcefulness; A – Action planning; R – Responsability. Tudo é 
feito no sentido de a comunidade reflectir de modo a que sejam os seus elementos a identificar seus próprios 
problemas. E são elas mesmas a encontrar soluções para seu auto-desenvolvimento e a se comprometer com 
a continuidade das acções. À sua disposição a CITI-Habitat coloca um grupo de técnicos bem formados e 
conhecedores do método SARAR.  
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Contribuir para o desenvolvimento socio-económico de grupos 
mais desfavorecidos, tornando-os actores do seu próprio 
desenvolvimento; 
Apoiar o desenvolvimento comunitário participativo; 
Formar animadores para o sector informal; 
Apoiar, enquadrar e financiar o desenvolvimento de pequenas 
unidades de produção do sector informal; 
Contribuir para a luta contra a pobreza e exclusão social; 
Contribuir para a auto-promoção do exercício da cidadania283.

O trabalho da CITI-Habitat desenvolve-se, hoje, junto de cerca de 43 mil 

beneficiários284.

Nos seus 16 anos de vida, regista vários milhares de elementos de população 

alfabetizados, líderes locais capacitados, grupos de interesse criados, organizações locais 

reforçadas, fundos de créditos organizados, aumento de rendimento familiar garantido, 

número significativo de empregos criados, redes de micro-empresas construídas, unidades 

sanitárias de base construídas e equipadas, campanhas de limpeza institucionalizadas, auto-

responsabilidade, etc., conforme documenta o quadro da CITI-Habitat, em anexo.  

São, aliás, estes e outros os resultados que a CITI-Habitat espera alcançar quando 

abraça uma comunidade. 

3.5.2 O IMPACTO DAS ACÇÕES DAS ONG’s NO TERRENO 

Vimos anteriormente as dificuldades iniciais que as ONG’s, de um modo geral, 

experimentam no seu quotidiano para mobilizar recursos alternativos aos apoios 

disponibilizados pelo Governo e, juntamente com as comunidades desfavorecidas, levarem 

avante actividades tendentes a mudar, para melhor, o nível escolar social, económico, 

sanitário, etc. das populações.  Hoje começam a diversificar as suas fontes de 

financiamento. Basta dizer que a OMCV vem sendo apoiada pelo FNUAP, AFRIKA, 

FAO, PNUD, OMS, Unicef, ACDI/VOCA, AMINA/BAD, Cooperação francesa, 

MIT/UIT/Cabo Verde Telecom, e outros; a MORABI, por vários organismos 

283 Ver Anexo XVIII, sobre actividades e objectivos pretendidos. 
284 As comunidades de onde são originários esses beneficiários estão organizadas em rede – Rede Animar – 
com os seus órgãos, órgãos esses, capazes de fazer valer o valor sinergia, o que é de um é de todos. 
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internacionais, tendo projectos comunitários com a JICA, do Japão; a CITI-Habitat, com 

Áustria, a Suíça, a Bornefonden, a Africain Developement Foundation, o Bureau 

Internacional du Travail, entre outros, sendo ainda membro de várias redes internacionais 

ligadas ao combate à pobreza e exclusão social. 

É também desses apoios que resultam as acções no terreno.    

Essas actividades vão, como vimos, desde à formação profissional, incentivos a 

programas de irrigação, micro-créditos, emergência, assistência e manutenção de empresas 

familiares, cooperativas e associações locais, apoio à saída do obscurantismo de mulheres, 

particularmente as chefes de família, cuidados gerais de saúde, meio ambiente, etc. Ou 

seja, todo um conjunto de acções tendentes a proporcionar um know-how generalizado aos 

beneficiários e fazer com que haja mais e melhor empregos, por forma a que muitos – 

particularmente os lares chefiados por mulheres – vejam aumentado o seu rendimento; 

sejam actores do seu próprio desenvolvimento e, assim, se ponha fim à pobreza e exclusão 

social, para que vingue o exercício da cidadania. Enfim, para ganhar a auto-estima e, 

consequente, põr fim à mentalidade assitencialista arraigada em muitos recantos 

escondidos do arquipélago e para que o cabo-verdiano, individualmente, seja dono da sua 

própria subsistência e se ajude a si mesmo. 

Cabo Verde, que começou a sua vida de país independente de Portugal, em 1975, 

com um PIB de 200 dólares – hoje tem 1400 dólares, um dos mais elevados de África – 

reconhece hoje que é nesse tipo de acções das ONG’s que está o ganho.  

Numa recente análise – “Desenvolver para Melhorar a Qualidade de Vida – Proposta 

de Cabo Verde ao Programa de Assistência do MCA” – apresentado à administração dos 

Estados Unidos da América, as autoridades cabo-verdianas, referem-se a “estudos e 

estratégias sobre a pobreza e o desenvolvimento rural” que indicam que “a via principal 

para erradicar a pobreza em Cabo Verde é melhorar o acesso à infra-estrutura, básica, 

expandir as oportunidades económicas e melhorar a capacidade do pobre de modo a que 

ele possa elevar os seus níveis de produtividade e rendimento” (ob. cit., 2004 : 23)

A análise dos programas e acções de muitas ONG’s denota uma relativa dificuldade 

de acompanhamento dos beneficiários depois de executado todo o projecto a eles 

destinado. De modo que há uma relativa dificuldade em apurar, em termos muito 
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concretos, o impacto desses projectos na vida dos beneficiários. Ou seja, comparada com a 

situação anterior, se a sua vida terá ou não melhorado em termos económicos e sociais.  

A explicação para a ausência desse acompanhamento está, segundo uma das ONG’s 

– a CITI-Habitat – na ausência de recursos financeiros para o efeito, situação que as coloca 

na “grande dependência dos doadores dos fundos” e no facto de esses doadores 

protagonizarem “financiamentos por projectos e não por programa285, o que engendra por 

vezes uma falta de coerência no trabalho” das ONG’s.

Contudo, o resultado das acções das ONG’s junto às comunidades desfavorecidas, 

poderá ser extrapolado a partir dos resultados práticos que o Governo de Cabo Verde 

logrou conseguir com programas semelhantes por ele implementados – formação 

profissional, educação para a saúde, micro-créditos, principalmente às mulheres chefes de 

família (que noutras circunstâncias não teriam acesso); apoio à criação de micro-empresas, 

micro-crédito irrigação gota-a-gota, etc. – também junto às comunidades mais 

desfavorecidas, entre 1997 e 2001. 

Famílias cujos membros trabalham nas cooperativas e/ou 
outras associações têm visto o seu rendimento aumentar 
cerca de 194%; 
Os lares chefiados por mulheres viram o seu rendimento 
familiar aumentar 286%;  
As famílias que utilizam o programa de micro-crédito viram 
o seu rendimento aumentado em 48%; 
Pequenas empresas que receberam micro-crédito viram o 
seu rendimento aumentado em 190%; 
A adopção da irrigação gota-a-gota aumentou os 
rendimentos em 49%.

In Desenvolver para Melhorar a Qualidade de Vida – 
Proposta de Cabo Verde ao Programa de Assistência 
do MCA (2004 : 29)  

É o que demonstra o Quadro XXV, que se segue:     

285 Projectos têm características muito limitadas em termos de duração no tempo e abrangência nos espaços 
físicos de intervenção; Programas são mais amplos. Incluem os primeiros, sendo por isso mais diversificados 
em termos de satisfação global das necessidades de uma determinada comunidade. 
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Quadro XXV – Impacto dos Programas 
    Salário (Ecv) 

        1997) 
   Salário (Ecv) 
        2001 

Mudança de 
Percentagem 

Cooperativas 

Famílias            11,087               21,455            194 

Famílias lideradas por mulheres             8,962               25,647            286 

Micro créditos 

Famílias            35,622               52,812              48 

Pequenos negócios            61,545            178,375            190 

Irrigação gota-a-gota             (2003) 

Famílias       138,812            207,352               49 

Fonte: MCA (2004) 

O “Rapport sur les Objectifs du Millenaire pour Le Developpement au Cap Vert – 

Une Evaluation des Efforts Acocomplis”, uma publicação do PNUD (2004) tem em boa 

conta a participação das ONG’s noutras importantes actividades, nomeadamente as sócio-

sanitárias, destacando a sua acção na oferta de ensinamentos, informações e serviços 

clínicos.  

Esses “parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde” (ob. cit. 2004 : 38), como os 

designa o PNUD (2004), vêm contribuindo para o melhoramento da qualidade e acesso aos 

serviços sanitários, particularmente nos domínios da formação das mulheres e da saúde 

reprodutiva, do acesso aos medicamentos essenciais e vacinas (a percentagem da 

população com acesso ronda os 80-94%) e facilitação do acesso aos cuidados primários de 

saúde (estimado em 80%) (Idem : Ibidem).

3.6 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Criar condições institucionais, sociais e educativas para que o ambiente durável seja 

assegurado é uma preocupação que as autoridades cabo-verdianas fizerem questão de 

socializar junto aos nacionais, com maior acuidade no ambiente escolar. Os governantes 
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fizeram constar a problemática do ambiente – também uma ambição do Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2000/2001286 - na chamada lei fundamental (Constituição da 

República), dando indicações claras da importância de um envolvimento nacional na causa 

ambiental. Isso poderá ser revelador de uma vontade institucional em favor da preservação 

da natureza, na ideia de que “todos têm direito a um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado”, bem como o  “dever de o defender e valorizar”287.

Para ilustrar as dificuldades que os cabo-verdianos têm em lidar com o seu habitat

natural, um recente estudo do PNUD – Estudo sobre a Vulnerabilidade – refere-se à 

escassez de solos cultiváveis em Cabo Verde, o que, acrescenta o PNUD, cria uma grande 

pressão sobre o ambiente, pressão essa traduzida na exploração dos terrenos nas encostas, 

que é onde se concentra cerca de 60% dos terrenos cultiváveis.

Trinta anos após a independência, Cabo Verde evidencia hoje dados que demonstram 

melhorias e tendências para o desenvolvimento das infra-estruturas básicas, promoção do 

ordenamento do território e salvaguarda do ambiente. Cabo Verde que em 1975 tinha uma 

área arborizada da ordem dos 2997 hectares288, regista hoje progressos consideráveis 

testemunhados por uma cobertura vegetal de cerca de 83 mil hectares289, segundo revela o 

documento “Rapport sur les Objectifs du Millenaire pour Le Developpement au Cap Vert – 

Une Evaluation des Efforts Acocomplis – PNUD 2004”. 

Longe de descansarem, acomodados com o relativo sucesso alcançado, os cabo-

verdianos, demonstraram mais vitalidade e deram mostras de preocupação com a questão 

da preservação dos ecossistemas, na busca de um ambiente durável. Digamos que o 

arquipélago esteve sempre atento à Educação Ambiental (EA), desde o reconhecimento da 

286 No seu Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/2001, o BM procura mobilizar vontades 
individuais, no sentido da implementação, até 2005, de estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável 
em todos os países. Uma estratégia de reverter a perda dos recursos ambientais até 2015. Para além de outras 
acções conexas em domínios como a Educação, a Saúde, etc., o BM refere que as acções destinadas a 
assegurar maior sustentabilidade ambiental serão cruciais para aumentar os bens à disposição dos pobres e 
reduzir a incidência da pobreza a longo prazo.   
287 Ver o nº2 do artigo 72, de Constituição da República – Assembleia Nacional, Lei Constitucional nº1/V/99, 
edição de 2000, alíneas a) e b), que determina os poderes públicos a elaborar políticas adequadas de 
preservação do ambiente; promover a educação ambiental, o respeito pelos valores do ambiente, a luta contra 
a desertificação e os efeitos da seca. 
288 O documento “Les Objectifes du Millenaire pou le Developpement ao Cap Vert – Contribuição de Cabo 
Verde para integração no Relatório do desenvolvimento Humano (2002 : 49) indica que esta área arborizada 
resulta de um trabalho realizado entre 1929 a 1974.   
289 Um trabalho de apenas 28 anos – 1974-2002 (Idem : Ibidem).
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problemática, em 1972, pela comunidade internacional, na Conferência  de Estocolmo290,

participando em várias reuniões internacionais291 e regionais292.

Lopes et. al. (2004 : 8) assegura que foi no quadro das orientações que sairam desses 

fóruns que, em 1990, o Programa de Formação e Informação para o Ambiente (PFIE) é 

implementado em Cabo Verde, no ensino formal. Um programa que se desenvolveu 

durante 10 anos, com formação, animação nas escolas, elaboração de materiais didácticos e 

acções de sensibilização e comunicação. Duzentas escolas, num total de cerca de 400, em 

todos os concelhos, abrangendo 52462 alunos (dos cerca de 80 mil) foram contempladas 

pelas acções do PFIE (Idem : Ibidem).

Acrescente-se que foram também formados professores, directores, gestores e 

coordenadores pedagógicos do Ensino Básico, sem esquecer animadores rurais, 

animadores sociais e jornalistas. Mas, há mais: 

No Instituto Pedagógico (IP – Escola de formação de professores do 
EB) a EA é integrada, a partir de 1994, na formação inicial dos 
professores do EB; 
No ES, algumas disciplinas de “Homem e Ambiente”, no 7º Ano de 
Escolaridade possibilitam a abordagem de temáticas relativas ao 
ambiente;
No Instituto Superior da Educação (ISE), uma disciplina de 
“Conservação do Meio” faz parte do currículo dos cursos de Biologia 
e Geografia; 
A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde abriu no ano lectivo 
2003/2004 uma licenciatura em “Ecologia e Desenvolvimento”, que 
abre perspectivas novas no domínio das ciências do ambiente e da 
educação ambiental em Cabo Verde; 
O Instituto Superior das Ciências do Mar (ISECMAR) introduziu nos 
currículos de todos os cursos a disciplina de “Protecção Ambiental”; 

290 Do evento ficou clara a ideia de que a Educação é um dos meios privilegiados para vencer a crise 
ambiental, tanto mais que recomendou a incorporação da EA nos currículas escolares dos países da 
UNESCO, organismo de que Cabo Verde viria a fazer parte após a independência (1975).     
291 Depois de Estocolmo, seguiram-se o Colóquio Internacional de Belgrado (1974), promovido pela 
UNESCO, dele saindo a Carta de Belgrado, que traz as finalidades e os objectivos da EA; a Conferência 
Intergovernamental de Tbilissi (1977), onde é aprofundado o debate sobre as finalidades e os objectivos da 
EA; A Cimeira da Terra (1992), no Brasil, que reafirma a necessidade da EA. 
292 O Comité Inter-estados da Luta contra a Seca no Sahel (CILSS), de que Cabo Verde faz parte, lançou em 
1990 um programa de EA – Programa de Formação e Informação para o Ambiente (PFIE) – que procurou 
envolver os sistemas educativos na luta contra a desertificação; em 1996, numa conferência em Dacar 
(Senegal), os países membros do CILSS produzem a Declaração de Dacar onde prometem várias iniciativas 
em favor do ambiente, uma espécie de “Contrato para uma Geração Nova de Gestores de Ambiente”.  
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O 3º Ano do Curso de Gestão Hoteleira, do Instituto de Ensino 
Superior Isidoro da Graça (IESIG) contém a vertente ambiental no seu 
programa curricular; 
Com vista à protecção de espécies endémicas, o Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Agrário (INIDA, instituição virada para a pesquisa 
no domínio agrário e para a formação de técnicos agrários) tem 
produzido, em favor do público em geral e da comunidade escolar, em 
particular, boletins, revistas e livros de informação e sensibilização.

Registam-se hoje ganhos importantes em favor do ambiente durável. Em 2002, pelo 

menos 82% da população beneficiavam de água potável, prevendo o DECRP (2004) que o 

objectivo de “água para todos em 2015” é realizável, bastando que sejam corrigidas as 

disparidades regionais. Dados do Ministério da Agricultura e do Ambiente dizem que:     

A proporção das famílias ligadas à rede de distribuição de água 
potável é de 25%, prevendo que no corrente ano será de 50 e, em 2007, 
de 80%; 
A proporção das famílias com acesso à rede de esgoto é de 11% (65%, 
em 2007); 
Pelo menos 40% da população está abrangida pelo sistema de recolha 
de resíduos sólidos; 
A área infra-estrturada com micro irrigação relativamente à área total 
irrigada é de 15%; 
Pelo menos 5% das bacias hidrográficas têm plano de ordenamento. 

Fonte: GEP – Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) 
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CONCLUSÃO

Parece natural que quanto mais se avança no desenvolvimento de um estudo 

académico deste tipo, mais se abrem pistas para novas temáticas e novos questionamentos. 

Algumas vezes, na linha de continuidade da perspectiva do tema de origem, outras vezes, 

estabelecendo cortes radicais e reorientando as abordagens, em busca, portanto, de 

perspectivas diferentes. 

Ao longo das quase 230 páginas que constituem esta dissertação, assumimos a 

existência de uma correlação entre Educação e Desenvolvimento, mas sempre cientes de 

que o exercício da investigação nem é uma exclusiva questão de fé nem se compadece com 

sentimentalismos, razão pela qual optámos, desde a primeira hora, por tentar bem 

circunscrever. 

Fomos, então, analisar até que ponto a Educação terá sido posta ao serviço do 

desenvolvimento social e económico de um país, no caso concreto Cabo Verde, juntando 

peças através da análise documental e do cruzamento de dados, de modo a  que a epígrafe 

“De como a Educação contribuiu  para o Processo de Desenvolvimento Socio-económico 

de Cabo Verde”, tema desta tese, ganhasse corpo e fizesse sentido. 

Concretamente, procurámos saber o que terá a Educação a ver com os actuais ganhos 

sociais e económicos de Cabo Verde; que subsídios terão as suas escolas emprestado aos 

nacionais – em quais e em que sectores da vida nacional; se 30 anos após a independência, 

o país evidencia mais perspectivas de emprego; até que ponto as suas instituições terão 

transmitido e difundido a cultura, a ciência e a tecnologia virada para formar, de modo 

integral, a pessoa humana e prestar serviços à comunidade; qual terá sido a estratégia 

adoptada para que as coisas tomassem esse rumo positivo. Enfim, se a Educação terá sido 

determinante. Em última instância, o que significaria ausência de Educação em Cabo 

Verde? 

De certo modo, este trabalho demonstrou ao longo dos vários capítulos que o 

compõem que a Educação esteve sempre – e de alguma forma – ao serviço do 

desenvolvimento social, económico e cultural. Um percurso iniciado, ainda que de forma 

tímida, no período colonial, com a afirmação paulatina de uma consciência nacional por 

parte dos escolarizados que, rompendo com o status quo colonial, foram socializando os 

diversos níveis de ensino, criando condições para o empowerment escolar dos cabo-
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verdianos. E isso não só no que respeita à educação escolar, mas complementarmente, 

também tem por pano de fundo a educação multidisciplinar e multifacetada, a educação 

para a saúde, para o género, para o trabalho, para o ambiente, para a cidadania e não-

exclusão e para a transmissão de valores sociais e culturais e a coesão social. 

A primeira conclusão que podemos retirar deste trabalho é o facto de, em Cabo 

Verde, a Escola se ter revelado sempre como elemento importante para os cabo-verdianos, 

mesmo quando estava orientada para os objectivos da potência colonizadora, desejosa 

unicamente de ministrar “rudimentos linguísticos” favoráveis ao entendimento mínimo 

entre os escravos – que eram os primeiros povos a habitar as ilhas – e os seus sucessivos 

donos. Estava aqui inerente um valor comercial explícito, em que o ‘saber falar’, por 

exemplo, que resultou de um processo de ensino, fazia do falante o elemento valioso entre 

o colectivo escravo. 

Ademais, sabemos hoje, que mesmo nos tempos coloniais mais contemporâneos, 

muitos cabo-verdianos eram colocados em posições administrativas nas várias colónias 

portuguesas, reflexo da boa reputação de que gozava a administração pública colonial em 

Cabo Verde.

Naturalmente que a escolha dos administrativos era feita com base na literacia 

evidenciada. O Quadro I, que consta do primeiro capítulo, mostra indicadores que mantêm 

Cabo Verde muito próximo de Portugal, país cujos dados se distanciam claramente dos de 

Angola, Moçambique, S.Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau (em mais do que o dobro, em 

alguns casos).

Um breve reparo seria dizer que poderá estar aqui a explicação para o modelo 

administrativo seguido durante os primeiros anos de independência em Cabo Verde: uma 

administração centralizadora, interventora directa na economia, mas empreendedora. 

Naturalmente, isto pode significar que, do contacto com a administração colonial, os cabo-

verdianos foram cultivando algum ‘saber fazer’ que colocaram posteriormente ao serviço 

do desenvolvimento de Cabo Verde, utilizando conhecimentos armazenados que acabaram 

por desempenhar um papel importante na solução de outros problemas, noutros espaços, 

num contexto de país independente.

Évora-Sagna et. al. (2002) dizia, a propósito, que “Cabo Verde consegue formular 

propostas concretas de projectos relevantes para as suas necessidades de 
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desenvolvimento. Contrariamente a muitos outros países em desenvolvimento, os cabo-

verdianos estão envolvidos nos seus projectos do início ao final”293.

Uma segunda conclusão revela que dificilmente Cabo Verde teria logrado as taxas de 

escolarização que exibe hoje, se não fosse a intervenção da UNESCO, na década de 1960, 

o grande mentor da gratuitidade e obrigatoriedade escolar a todas as crianças dos 6 aos 12 

anos. A este facto para o qual também contribuíram as lutas de libertação nacional, pode-se 

juntar um outro – alargamento da escolaridade obrigatória (quatro para seis anos).

De alguma forma, a pressão social escolar iniciou-se nos finais dos anos 1960, com 

uma maior procura da Escola – espaço natural de emanação do saber – dada a natural 

motivação que a escolarização despertou, mas também por se configurar na chave de 

muitos outros problemas sociais, económicos e culturais.     

Uma possível terceira conclusão refere-se à ideia de que o nível educacional – 

quantidade, qualidade e a importante paridade género, evidenciado hoje em Cabo Verde, 

foi facilitado pelo corte radical – embora paulatino – com o passado escolar colonial e pelo 

trabalho desenvolvido no pós-independência. Neste contexto, tornou-se particularmente 

importante, o fim da obrigatoriedade da utilização exclusiva da língua portuguesa nas 

escolas – conjuntamente com o seu método analítico de aprendizagem da leitura e da 

escrita, questão que abordámos no segundo capítulo.  

Foi proporcionada, então, uma abertura de novos horizontes aos nacionais, agora 

menos inibidos, devido à facilidade na utilização da língua nacional no processo de 

aprendizagem.

Os ganhos actuais evidenciados devem também ser associados: 

às sucessivas mudanças e adaptações das estruturas organizacionais dos 
sistemas escolares (acertos de 1977/78, 1985 e 2001/02);  
aos programas curriculares, em permanente (re)correcção, reflectindo hoje a  
realidade e as pretensões de um país independente, com outros objectivos;  
aos discursos de carácter nacionalista dos dirigentes e organizações de massas 
emergentes – OMCV, OPAD-CV, UNTC-CS, etc. – transportadores de uma 
carga ideológico-partidária importante à anulação dos resquícios coloniais. 

293 Margarida Évora-Sagna foi consultora da UIT, da UNESCO, em Dacar, durante muitos anos. Suspendeu 
funções em 2005 – Ver: http://osi.unesco.org.br.   
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À luz desse outro paradigma educacional, é possível elencar hoje algumas das 

importantes "externalidades” de que falava Thys-Clement (1995):  

2 Há hoje maiores perspectivas de emprego para os nacionais. De uma população activa 
na faixa etária 15 anos ou mais, estimada em cerca de 170 mil indivíduos, nos vários 
níveis de ensino, mais de 141 mil estão empregados, nem sempre sendo determinantes 
os mais altos níveis de instrução; 

3 Vive-se uma sociedade onde a transmissão de valores sociais e culturais, coesão 
social, etc., simbolizados: 2.a) – no princípio da paridade meninos/meninas nas 
escolas; 2.b) – igualdade entre o homem e a mulher – com esta a se ver representada 
nas assembleias locais e nacionais, podendo ascender a quaisquer cargos sociais ou 
políticos e, em consequência, participar na vida pública e nos processos decisórios – 
um direito legislado; 2.c) – clima de paz, desde que o país se libertou da potência 
colonizadora (Portugal) com quem se defrontou militarmente, em luta armada que 
teve como palco a Guiné-Bissau (década de 1960). É sucessivamente apontado como 
exemplo a seguir no conjunto dos países em África, de uma forma geral, e dos 
PALOP, em particular, concretamente Angola, Moçambique, Guiné Bissau e S. Tomé 
e Príncipe, que têm vivido situações de instabilidade, ainda que pontuais – 
dificuldades de aceitação da diferença e conflitos armados. 

A quarta conclusão sublinha o papel da UNESCO – na estruturação da educação de 

Cabo Verde – organismo internacional que tem apontado como premissas ao 

desenvolvimento, a inclusão, nos planos curriculares, da promoção do direito ao trabalho, 

formação profissional e igualdade de oportunidades. Como vimos no ponto 

“Alfabetização: Factor de Combate à Pobreza e Promoção da Solidariedade Social”,

estas são preocupações dos planos curriculares da alfabetização em Cabo Verde, donde 

também constam ainda a “promoção de uma cultura de paz”294 e a “postura favorável ao 

desenvolvimento auto-sustentado”.

Daí que talvez possamos concluir que de alguma forma, Cabo Verde foi construído 

também por grande parte dos cerca de 75% de analfabetos que, trabalhando e estudando 

todos os dias, constituíam-se no grosso do colectivo social, em 1975. Hoje são apenas 

25%. Caminham para o fim da exclusão social em favor da promoção da solidariedade 

social – outra importante externalidade gerada pela escola. Aprenderam a ler, escrever e a 

fazer cálculos. Foram-lhes também proporcionados conhecimentos profissionais e culturais 

básicos, assim como rudimentos de gestão de actividades geradoras de rendimento. Resulta 

294 Lembre-se que a paz é tida como factor de desenvolvimento. 
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de tudo isto uma melhoria da empregabilidade da mão-de-obra, pois há menos analfabetos, 

ao mesmo tempo que se assistiu à criação de mais emprego e à melhoria dos rendimentos 

individuais.

Uma quinta conclusão que se pode retirar deste trabalho, sublinhe-se que apesar de o 

número de quadros do Ensino Superior ser ainda relativamente pequeno (1.1%, no 

cômputo geral), este nível académico revela-se de extrema importância para o 

desenvolvimento do país. Como vimos atrás, é este grupo mínimo que simboliza o 

software mental, o municiador das competências dos manuais escolares e das estratégias 

globais das ONG’s, cujos programas educativos sempre estiveram virados para o 

desenvolvimento económico e social. É sobre os quadros superiores – que embora não seja 

maioritário no conjunto da população empregada – que recai o ónus da formulação de 

propostas concretas e relevantes para as necessidades gerais de educação e 

desenvolvimento.

Uma sexta conclusão incide sobre o conjunto das iniciativas gerais tendentes a 

colocar a educação ao serviço do desenvolvimento. Duas estratégias emergem desse 

processo:

1. A não negligência no investimento financeiro geral, particularmente na 
manutenção, adaptação e renovação permanentes do seu sistema 
educativo – construção de infra-estruturas, formação de professores, 
democratização do acesso e melhoramento dos manuais escolares. Cabo 
Verde destaca-se pelo volume anual, em crescendo, do orçamento que 
destina ao sector, chegando o peso das Despesas com Educação na Despesa 
Geral do OGE a atingir os 25%. No conjunto dos serviços do Estado, o 
sector da Educação é o único a ver o seu orçamento em crescimento regular. 
Para além da ajuda de parceiros internacionais nesse processo de 
desenvolvimento do sector da Educação, foram envolvidos outros parceiros 
nos custos gerais da educação – a família, com a flexibilidade necessária.  

2. Uma ofensiva educativa em toda a linha. a) – a nível escolar, com a 
generalização do Ensino Básico (taxa líquida de escolarização de cerca de 
96%); expansão do Ensino Secundário, incremento do ensino Médio e 
Superior; b) – a nível extra-escolar, com programas de alfabetização e 
educação de adultos como complemento enformador da educação 
multidisciplinar e multifacetada, aberto ao protagonismo docente das 
ONG’s. Dos primeiros resultou um saber ler, escrever e fazer cálculos 
importantes ao acesso a outros níveis escolares. Os segundos 
proporcionaram ensinamentos de participação directa na vida social, cultural 
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e económica. Um ensino de inclusão, portanto, virado para a saúde, para a 
cidadania, para a sexualidade, para a igualdade de género, etc.

A sétima conclusão que pode ser retirada deste trabalho refere-se ao facto de Cabo 

Verde ter conseguido alcançar praticamente todos os índices desejados no quadro dos 

Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento graças à educação escolar. Mas, sobretudo, 

graças à educação extra-escolar protagonizada pelas ONG’s. A análise das acção destas 

organizações no terreno (Anexos XV, XVI e XVII) demonstra a grandeza do trabalho que 

conseguiram implementar, com programas de sensibilização, informação, comunicação e 

educação sobre os mais diversos aspectos práticos do quotidiano socio-sanitário, 

económico e cultural dos beneficiários, particularmente no meio rural, e junto das diversas 

camadas da sociedade, nas diferentes faixas etárias. 

Essas ONG’s multiplicaram-se após a abertura política (1990) – que as aceitou – e, 

aproveitando o vento liberal do momento, trabalhou a mentalidade assistencialista 

arraigada. Deram formação comunitária, valorizando a acção prática capaz de 

consciencializar os beneficiários para os problemas individuais e colectivos, na 

comunidade.      

Na oitava conclusão, sublinhamos que o espaço que a mulher cabo-verdiana ocupa ao 

nível do poder judicial, do poder político e do poder económico não pode ser visto como 

uma dádiva. Demonstrámos que, por detrás desta conquista no campo do género, há um 

grande trabalho colectivo no plano das consciências nacionais. Um trabalho prático, 

principalmente a nível da mudança de mentalidades, processo que encontra no espaço 

académico e escolar palco propício ao seu desabrochar e amadurecimento.  

Este ganho permitiu, correlativamente, outros muito importantes: liberdade escolar, 

liberdade de movimento, de participação e de decisão da mulher – caminhos que no 

passado lhe eram vedados. A luta que ainda se trava nas ilhas em favor da paridade 

meninas/meninos nas escolas (já uma realidade em Cabo Verde) aparece nessa esteira: 

criar condições para que – tendo em conta as potencialidades da mulher – seja multiplicada 

a sua quota de participação nos processos de decisão política, económica e social, de forma 

mais realista.  

Esse novo enquadramento socio-político da mulher teve reflexos importantes nas 

suas tomadas de decisão futuras. Tendencialmente, as mulheres, de um modo geral, vão 



173

tendo menos filhos. As escolarizadas ainda muito menos (pouco mais de três, hoje, contra 

os cerca de sete, no período anterior a 1980). Não se pode esquecer que ter seis filhos 

significa a “perda”, pela mulher, de cerca de 25 anos de sua vida, tempo utilizável de 

outra forma.       

Uma última conclusão refere-se mais a dimensões simbólicas, culturais e axiológicas. 

A Educação jogou importante papel no fomento nacional de valores de convivialidade. 

Cabo Verde regista um irreversível processo de aceitação da diferença. Durante os 

primeiros 15 anos, o país viveu em clima de ditadura, com os nacionais a manifestarem 

nítida incapacidade de coabitação com o outro, uma vez que a diferença era proibida. Hoje 

já não é assim.

Em todas as sociedades, onde o capital humano cresceu e se desenvolveu – os dados 

que apresentámos até agora demonstram esse crescimento e desenvolvimento nos vários 

níveis em Cabo Verde –  a democracia emergiu, ainda que com alguma timidez. E, com 

ela, o desenvolvimento das instituições. Devemos concluir, neste sentido, que em Cabo 

Verde, a Democracia – factor de desenvolvimento – e a Educação reforçam-se 

mutuamente, numa relação também ela dialéctica.  

A pujança de uma resulta do amadurecimento da outra. E o reforço mútuo vai-se 

fazendo assim. Foi a partir de 1990 (data da abertura política económica e social) que se 

deu a multiplicação e reforço do sistema nacional de ensino. E este reforço institucional 

que hoje verificamos resulta, correlativamente, daquilo que foi o aumento do potencial 

humano, que se vem moldando todos os dias no ambiente escolar.  

Em síntese:

As três hipóteses levantadas inicialmente: a). “sem educação não haverá 

desenvolvimento”; b). “uma boa educação está dependente do estado de desenvolvimento 

económico do país em causa”; c). “há uma relação de intercomplementaridade e reforço 

mútuo” entre Educação e Desenvolvimento – aplicam-se, cada uma a seu tempo, ao caso 

de Cabo Verde. Vejamos: 
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Hipótese a) – Sem Educação não há Desenvolvimento

Quando, imediatamente após a independência (1975), os quadros portugueses 

formados debandaram em direcção à Metrópole, criando um vazio administrativo que viria 

a ser ocupado por uma população campesina que errou em direcção à cidade em busca de 

um emprego não manual, foi paradoxalmente nessa altura que a escola começou a ser mais 

procurada. O diploma valia também como garante de uma situação profissional segura.  

Hipótese b) Uma boa Educação está dependente do Desenvolvimento 

Com os seus 200 dólares de PIB per capita, um exíguo número de quadros e uma 

população analfabeta estimada em 75%, o país teve que recorrer a avultadas ajudas 

internacionais em forma de:  

1. donativos monetários – para custear a formação dos seus próprios funcionários 

públicos;

2. cooperantes estrangeiros, que durante toda a década de 1970 e boa parte da década 

de 1980 puseram o seu saber ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde, até que 

pudesse contar, em todos os sectores, com os seus próprios quadros.   

Hipótese c) Relação de complementaridade e reforço mútuo 

As relações entre os dois processos – Educação e Desenvolvimento – assumem hoje 

contornos dialécticos, isto é, agem reciprocamente uma sobre a outra. Isto dá-se neste 

terceiro momento, em que as estruturas escolares funcionam plenamente, nos seus diversos 

níveis e subsistemas; a taxa de analfabetos reduziu-se (25%); os ensinos médios e 

superiores foram incrementados; o país está aberto ao mundo, com o multipartidarismo e a 

liberalização da economia – democracia (desde 1990); o PIB aproxima-se dos 1420 

dólares; há ganhos nos domínios da redução das taxas de mortalidade geral, materna e 

infantil; a esperança de vida à nascença é maior; o país ascende ao grupo de Países de 

Desenvolvimento Médio, deixando de beneficiar das ajudas que tradicionalmente lhe eram 

concedidas no quadro dos Países em Vias de Desenvolvimento, grupo a que pertenceu 

desde 1975. 
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Entregue praticamente a si mesmo, estudam-se as áreas de investimento económico 

mais propícias à entrada e acumulação de capital; os sectores a serem desenvolvidos; as 

potencialidades nacionais a serem transformadas em vantagens competitivas; o tipo de 

serviços a ser desenvolvido e a forma de estabelecer vantagens comparativas, no sector 

dos serviços, por exemplo.   

   É por isso que o departamento cabo-verdiano da Educação, no seu PEE (2003) 

reflecte também hoje sobre as áreas prioritárias de formação, ao mesmo tempo que elabora 

estratégias mais adequadas para a atribuição de bolsas – o que se pode ganhar e o que se 

perderá, estabelecendo regras de modo a que as bolsas para formação sejam canalizadas 

exactamente para o sector que o desenvolvimento demanda. É o fim da velha situação em 

que a condição para que os nacionais tivessem acesso a uma bolsa era concluir o 

secundário – bolsas gratuitas, oferta de países amigos, para formação em áreas nem 

sempre coincidentes com as necessidades do país. 

SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

O ponto 2 deste trabalho – “Breve Caracterização Económico-Social” – 

desenvolvido na Introdução, dá um panorama económico e social que nos leva a concluir 

que apesar dos ganhos até agora evidenciados, Cabo Verde continua a ser um país com 

fortes dependências externas. Só a ajuda ao desenvolvimento, aliado às remessas dos 

emigrantes, constituiu cerca de 40% do PIB, em 2000; a balança de pagamentos continua 

deficitária: importação de cerca de 90 por cento dos produtos que consome; sector informal 

que emprega cerca de 40 por cento da mão-de-obra. Isto tudo agravado por condicionantes 

de ordem estrutural, fragilidade especialmente ditada por fenómenos de ordem física – país 

de origem montanhosa, orografia, etc. –  e climática – escassez de chuva, etc., complica 

ainda mais o quadro, forçando o adiamento de uma produção capaz de ampliar o mercado, 

equilibrar o comércio externo e gerar emprego em larga escala. 

A situação acima descrita não é, pois, de riqueza. Como vimos, trata-se de um país 

pequeno (4033 km2), montanhoso, sem condições para a prática de agricultura e sem 

recursos naturais.
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Vários são os cientistas sociais, economistas e filósofos, teorizadores das questões de 

desenvolvimento social, económico e cultural que asseguram que a verdadeira 

potencialidade escondida não estará, necessariamente, nem no tempo de existência dos 

países enquanto tal, nem na adversidade dos seus condicionalismos naturais. 

Sabemos de países seculares, como a Índia e o Egipto, com os seus mais de 2000 

anos, mas manifestamente pobres. Por contraposição, poder-se-á apontar o Canadá a 

Austrália e a Nova Zelândia, inexpressivos nos meados do século XIX, mas hoje com um 

invejável potencial em crescendo. Poder-se-ia ainda indicar a segunda economia do mundo 

– o Japão – limitado em termos territoriais (80% montanhoso), sem condições para o 

desenvolvimento, seja da agricultura seja da pecuária. Ou mesmo a chamada “caixa forte 

do mundo” – a Suíça – país que fez da segurança, da ordem e do trabalho aturado a sua 

bandeira.

As relações entre Educação e Desenvolvimento económico e social encerram muita 

complexidade, como se vê, podendo os estudos resultar em conclusões diversificadas, 

mesmo em países de características gerais similares.  

Daí que esta dissertação deixa sugestões para outras pesquisas tendentes a explicar 

estas situações díspares, de entendimento naturalmente difícil.  

Sendo certo que a ausência de Educação pode perfilar-se como obstáculo ao 

desenvolvimento económico e social, poder-se-ia investigar o que faltará para que Cabo 

Verde arranque em definitivo e ganhe independência económica externa total. Poder-se-ia 

reflectir, então, sobre: 

o papel das religiões no processo; 
a organização e composição nacional do Estado; 
Tripla relação Educação/Democracia/Instituições; 
Respeito pelas leis e regulamentos; 
a cultura do seu povo; 
valores como a ética, a integridade, a responsabilidade 
o desejo de superação; 
a pontualidade; 
o respeito pela diferença; 

A estes importantes factores, acrescente-se a “atitude individual das pessoas”.

Uma ideia: muitas pesquisas sobre a problemática tentaram já demonstrar que o 

titular de um diploma (médio ou superior) tem mais oportunidades de encontrar ou criar 
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seu próprio emprego do que alguém sem qualificações. O sociólogo António Barreto 

(1998) entende que sim, que “é possível que no plano individual, em determinadas 

circunstâncias, tal seja verdade ou se possa verificar”, mas afirma desconhecer 

“evidência empírica de que tal seja verdade no plano global da sociedade e da 

economia295”.

Faz sentido investigar o porquê das coisas, abraçando, entre outras premissas, as 

avançadas acima. 

295 Intervenção de António Barreto, sociólogo, professor universitário, no colóquio “O Plano Nacional de 
Emprego”, uma organização do Conselho Económico e Social, no Pequeno Auditório da Caixa Geral de 
Depósitos – 23 e 24 de Março de 1998. 
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