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Ninguém pode ignorar que tanto a língua 
Portuguesa como a cabo-verdiana, embora de 
formas diferentes, corporizam a nossa história, 
“enformam” a nossa cultura e moldam o nosso 
modo de estar no mundo. A afirmação e a 
valorização dessas duas línguas, mais do que um 
dever cívico, é uma exigência cultural e uma 
necessidade ambiental (MANUEL VEIGA). 
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RESUMO 

Apesar de ser o principal veículo de comunicação dos cabo-verdianos, 
residentes e na diáspora, a língua Crioula não logrou alcançar o estatuto de 
língua oficial de Cabo Verde, passados 38 anos, desde a independência 
política do País. Com forte presença na cultura das Ilhas, o Crioulo, no entanto, 
só se destaca em ambientes informais, ao contrário do Português, cuja 
legitimidade é reconhecida pela Constituição de 1992 como língua oficial de 
Cabo Verde. Com este reconhecimento oficial, o Crioulo foi literalmente 
afastado da administração, do ensino formal e informal, dos negócios e da 
diplomacia. Na Educação Ambiental, a discriminação do Crioulo atinge níveis 
de pura ausência. Esta pesquisa fala das potencialidades do uso da língua 
materna de Cabo Verde, o Crioulo, como instrumento na Educação Ambiental 
nas escolas de ensino secundário, no Município da Praia. Sua habilidade como 
língua estruturada é demonstrada por meio de pesquisas diversas que 
antecedem esta dissertação, e, entrevistas dirigidas aos professores, 
coordenadores e diretores das escolas do ensino secundário no Município da 
Praia, capital de Cabo Verde, comprovam o seu potencial. A pesquisa aponta 
claramente a vontade de valorizar o Crioulo, introduzindo-a como língua de 
apoio, juntamente com a Língua Portuguesa no que concerne à Educação 
Ambiental, faltando a vontade política dos decisores para a sua implantação. 
Neste trabalho, propõe-se o início de amplo debate nacional sobre as 
potencialidades da língua-mãe, como instrumento de mudanças de 
comportamentos, em face da degradação do meio ambiente e dos seus 
impactos para a sociedade, nomeadamente para as gerações vindouras.  

Palavras-chave: Crioulo. Cabo Verde. Educação Ambiental.  
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ABSTRACT 

The understanding the cultural identity of the Cape Verdeans should be the first 
step for a project of environmental education that make use of the full linguistic 
capabilities of their country and of its specificities. The use of the mother 
tongue, Creole which ancestrally linked to the identity of the people of Cape 
Verde displays a potential proportional to the own identity, conservationist by 
the nature. Despite being the main vehicle of communication of Cape Verdeans, 
residents and those in the diaspora, the Creole language has failed to achieve 
the status of Cape Verde official language since the country political 
independence, 38 years ago. With a strong presence in culture of the Islands, 
the Creole, however, stands out only in informal environments, whereas 
Portuguese is established as official language of the country. The Creole has 
been literally away from the Administration and from the formal and informal 
education processes. Concerning the Environmental Education, the 
discrimination of Creole reaches levels of sheer absence. This research seeks 
to search and to understand the potential of the use of Cape Verde mother 
tongue, the Creole, as an instrument for the Environmental Education at the 
secondary schools level in the Municipality of Praia, proven through interviews 
targeting teachers, coordinators and directors of secondary schools in the 
territory of Municipality of Praia. The research clearly points out to valorize 
Creole, inserting it as language of support, sideways with the Portuguese 
language with regard to Environmental Education, lacking political will of 
decision-makers for its deployment. The findings shows that Capeverdean 
mother tongue is acknowledged to have great potential, as an instrument of 
behaviors changes trough out environmental degradation and its impact on 
society, in particular for generations to come. 

Key-words: Creole. Cape Verde. Evironmental Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mueller (2007) considera que o atual modelo de produção é a principal 

causa de muitos dos problemas ambientais do nosso tempo. Em Cabo Verde, 

esses problemas vão desde a apanha de inertes (coleta de areia, cascalhos e 

brita) nas praias e vales, bem como uma intensa deflorestação, que 

praticamente dizimou a mata nativa nas Ilhas, feita, sobretudo, por pessoas 

oriundas das camadas mais desfavorecidas da sociedade. A introdução da 

língua materna na educação formal ou informal para o ambiente, associada a 

políticas econômicas e sociais bem-sucedidas, poderão encontrar as vias para 

o equilíbrio e a sustentabilidade ambiental no Arquipélago. Em seu documento 

da Política Ambiental para 2004 – 2014 (Ministério do Ambiente Agricultura e 

Pescas, 2004, p. 9), o Governo de Cabo Verde reconhece que um dos 

principiais desafios que o País enfrenta na área ambiental está em uma “[...] 

deficiente educação, formação, informação e sensibilização ambiental”. Por 

isso, definiu um conjunto de estratégias para compatibilizar o crescimento 

econômico com a equidade social e a sustentabilidade ambiental no 

Arquipélago e redirecionar o desenvolvimento do País num processo que o 

leve a entrar novamente na trajetória da sustentabilidade.  

Historicamente, Cabo Verde foi colônia durante quase 500, anos e todo o 

sistema educacional está moldado no paradigma que tem o Português como 

veículo de conhecimento, e o Crioulo jogado para “ambientes” informais. 

Falado por todos, conforme suas variantes regionais, sua origem é objeto de 

divergência entre os estudiosos. Delgado (2008, p. 52) assinala que os 

estudiosos do Crioulo cabo-verdiano se agrupam em torno de três teorias: (i) 

Teoria Eurogenética, ao acentuar que o Crioulo é de origem europeia, trazido 

pelos colonos, em 1460; (ii) os que atribuem sua origem ao Continente 

Africano, buscando a sua gênese seja nos escravos, seja nos primeiros 

habitantes das Ilhas, antes da chegada dos primeiros colonos: Teoria 

Afrogenética; e (iii) Teoria Sociogenética, que busca a origem do Crioulo na 

sociedade cabo-verdiana e nas suas especificidades.  

Em O Essencial sobre a Linguística, Dulce Pereira, citada por Matteus e 

Villalva, define “Crioulos” como línguas naturais, de formação rápida, “[...] 

criadas pela necessidade de expressão e comunicação plena entre indivíduos 
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inseridos em comunidades multilíngues relativamente estáveis”. (MATEUS e 

VILLALVA, 2006, p 26).  

Cabo Verde é um pequeno arquipélago situado a cerca de 500 

quilômetros na Costa Ocidental Africana. É constituído de dez ilhas e alguns 

ilhéus de origem vulcânica. Tem uma área de terras emersas de 4033,37 km2, 

enquanto o espaço marítimo exclusivo ultrapassa os 600 000 km2. A ilha de 

Santiago é a maior, com 991 km2, enquanto Santa Luzia, a menor ilha, é a 

única desabitada, possuindo apenas 35 km2. As ilhas encontram-se 

distribuídas por dois grupos, barlavento e sotavento, como se pode ver na 

figura I.  

Dada a sua situação geográfica (situada na extremidade ocidental da faixa 

do Sahel), Cabo Verde é caracterizado por clima árido e por prolongadas 

secas. Aliás, essas secas e crises constantes no Arquipélago constituem um 

dos maiores desafios para a população que vive fundamentalmente da 

agricultura de subsistência e de outras atividades ligadas a ela. 

Desprovido de riquezas naturais (petróleo, gás, ouro) e assolado por 

cíclicos períodos de seca, o País tem na música feita em língua materna uma 

das suas maiores riquezas, retratando a resistência e o sofrimento da 

população, de forma poética.  



 

Figura 1 – Arquipélago de 

Fonte: MOURA, 2011. 
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O Crioulo (nas suas variantes regionais), como se verá mais à frente neste 

trabalho, é o idioma usado por todos, no País e até na diáspora, enquanto o 
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no processo de ensino e educação ambiental nas escolas do País. Essa 

ausência é tida como um dos constrangimentos nos processos de mudança de 

comportamento em relação ao meio ambiente. Nesta pesquisa, procura-se 

argumentar que os entraves encontrados e definidos pelo governo de Cabo 

Verde no ensino e na educação ambiental nas escolas e na sociedade em 

geral poderão ser diminuídos com a introdução gradual do Crioulo de Cabo 

Verde nas escolas do Ensino Secundário, para desenvolver nos estudantes a 

consciência ambiental.  

Em decorrência das limitações desta pesquisa, esta enfatiza a 

necessidade de que uma possível generalização do Crioulo na Educação 

Ambiental nas escolas do ensino secundário deva ser precedida de estudos 

específicos sobre a diversidade biológica, cobrindo a fauna, a flora e o meio 

abiótico locais, os problemas ambientais e possíveis soluções ou modo de 

convivência com a realidade ambiental, de modo que estes sejam fielmente 

retratados nos manuais ou cartilhas de Educação Ambiental.  

O ensino secundário em Cabo Verde envolve anualmente uma 

comunidade estudantil de mais de 70 mil estudantes. Ao deixar de fora do 

sistema educativo a sua língua materna, o País está a desperdiçar um enorme 

potencial de mobilização da sociedade. Apesar de falado por todos os cabo-

verdianos, de ser o principal veículo de educação e de transmissão de valores 

culturais de pais para filhos, as potencialidades do Crioulo estão por ser 

desenvolvidas na dimensão formal da educação e na Educação Ambiental. 

Os processos de ensino e aprendizagem exigem o envolvimento tanto do 

professor quanto do aluno, já que eles não se resumem a um simples 

somatório de informações transmitidas do educador para o educando, mas 

exigem uma prática transformadora, só possível se o educador for detentor de 

competência científica e profissional além de outras habilidades que suscitam o 

interesse para motivar os educandos. Esses processos permitem, sobretudo, a 

aquisição destas informações e conhecimentos por parte do aluno em 

harmonia com os níveis de conhecimento que ele traz consigo das suas 

vivências sociais fora da sala de aula. Por isso, a aprendizagem só será efetiva 

se o aluno assimilar esses conteúdos. 

Em Cabo Verde, o conhecimento que o aluno traz consigo ao iniciar os 

estudos formais, nomeadamente sobre o Meio Ambiente, é-lhe transmitido 
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pelos seus pais, em Crioulo. Ao iniciar, porém, a educação formal, na escola, 

ele passa a conviver com outra língua, o Português. Na qualidade de docente 

de Língua Portuguesa (lecionei a disciplina Língua Portuguesa, na Escola 

Secundária Amor de Deus, de 2005 à 2008) pôde-se testemunhar a dificuldade 

que professores e alunos enfrentam nos processos de ensino e de 

aprendizagem de uma língua que, apesar de ter o estatuto de língua oficial em 

Cabo Verde, não é a materna. Nesses processos, é ainda pouco explorado o 

conhecimento que o aluno traz da sua vivência familiar, nomeadamente da sua 

relação com meio ambiente. Ao ingressar na escola, ele terá que aprender 

nova nomenclatura relativa aos aspectos da natureza que dominava até então 

na sua língua materna. Nessa transição, muita coisa se perde e o professor, 

por não conhecer a estrutura e funcionamento da sua língua materna, não 

utiliza a seu favor esse instrumento tão rico para trabalhar os conteúdos da sua 

disciplina. 

Segundo os vários autores estudados, apesar de, inicialmente, as 

manifestações em relação à adoção da língua Crioula no ensino se mostrarem 

desfavoráveis, com o tempo, essas manifestações foram sendo superadas, 

conforme provam os diversos relatos sobre esse assunto. Apesar dessa 

constatação, contudo, as mudanças políticas registradas em Cabo Verde não 

conduziram a uma valorização real da língua materna, ao não disponibilizarem 

ao professor ferramentas que a eles permitissem capitalizar, a favor do ensino 

em geral e da Educação Ambiental em particular, o recurso que o aluno faz à 

sua língua materna.  

Na qualidade de coordenadora municipal da Disciplina Língua Portuguesa 

nas Escolas do Município da Praia (de 2006 a 2008), foi possível se ter uma 

visão mais ampla da realidade no que concerne aos processos de ensino e 

aprendizagem dessa língua, numa realidade em que se tem o Crioulo como 

língua materna. Isso inspirou a se ir além, abrangendo nessa relação a 

Educação Ambiental feita em língua Portuguesa numa realidade em que todo o 

aprendizado é feito em língua materna, até se atingir a idade escolar. 

Nesse âmbito, esta pesquisa se propõe descrever os processos e 

relações em torno das vantagens para o ensino e a aprendizagem das 

questões ambientais que decorrem de uma possível introdução da língua 

Crioula nas escolas do ensino secundário de Cabo Verde. Nessa perspectiva, a 
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hipótese desta pesquisa parte do princípio de que há condições propícias para 

uma efetiva introdução da língua Crioula nas disciplinas que ministram os 

conteúdos da Educação Ambiental nas escolas secundárias de Cabo Verde. 

Essa presunção/hipótese inicial é abordada com procedência em diversos 

ângulos culturais e pedagógicos, sob um ponto de vista interdisciplinar, e 

procurar-se-á corroborá-la com base na opinião de professores que trabalham 

com as questões ambientais de algumas escolas do ensino secundário do 

Município da Praia e de outros agentes ligados à Educação Ambiental.  

Foram escolhidas três escolas: Escola Secundária “Amor de Deus”, 

Escola Secundária “Cônego Jacinto” e Escola Secundária “Manuel Lopes”. A 

escolha decorre do fato de a primeira escola não deter nenhuma experiência 

ou projeto ambiental em específico; a segunda beneficiou-se de um projeto de 

Educação Ambiental intitulado “Clube Ecológico”, mas este não funciona 

completamente. na terceira escola, sobre a qual se debruça mais a pesquisa, 

está em vigor um projeto ambiental intitulado “Horto Escolar” desenvolvido em 

parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO). A escolha dessas escolas baseou-se no critério da 

adequação linguística de cada uma no que concerne ao ensino de questões 

ambientais e à presença ou não de projetos de Educação Ambiental. 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar a utilização da língua materna de 

Cabo Verde, o Crioulo, como instrumento na Educação Ambiental nas escolas 

de ensino secundário, no Município da Praia.  

O arcabouço metodológico usado nesta pesquisa se apoia na abordagem 

desenvolvida por Díaz (2002), na qual o autor examina o processo histórico da 

degradação do meio ambiente, associando seus efeitos aos impactos, 

nomeadamente dos modelos desajustados de produção que vigoram desde a 

Revolução Industrial. Em seu livro Educação Ambiental como Projeto, o autor 

enfatiza as relações de complexidade que, em torno das questões em geral, 

discute o surgimento da educação em vários foras mundiais, levadas a cabo 

sob a égide das Nações Unidas, e sugere instrumentos de análise qualitativos 

e socioculturais que podem ser usados para introduzir mudanças 

comportamentais, tendo a Educação Ambiental como seu instrumento 

privilegiado. Com base em experiências de vários países, o autor sugere uma 
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proposta de roteiro pedagógico e programático, adaptado às condições 

socioculturais de Cabo Verde.  

Esta metodologia foi testada em outras realidades, e os resultados 

parecem confirmar que se trata de um instrumento de trabalho acessível e 

eficaz no ensino-aprendizagem em conteúdos relacionados ao meio ambiente. 

Por exemplo, pesquisadores no Brasil, como Santos e Toledo (2004), da 

UNESP, aplicaram esta metodologia, e, segundo os mesmos autores, “[...] o 

trabalho (Educação Ambiental como projeto) produziu excelentes resultados”. 

Assegura Díaz (2002, p. 19), entretanto, que a Educação Ambiental (EA), como 

projeto pedagógico e didático, deve ter como meta uma mudança de 

perspectiva no enfoque educativo dos problemas cuja análise não pode ser 

feita baseada em propostas simples e unidirecionais, mas de uma reflexão 

sobre a verdadeira dimensão desses problemas, com esteio, sobretudo, nos 

princípios da complexidade, de Morin (1990).  

Consoante a reflexão feita por Diaz (2002), ao se levar em conta a 

variedade de temas abordados pela e na educação ambiental e sua finalidade 

no plano educativo mais amplo, os métodos que mais convêm são aqueles 

que: perseguem, ao mesmo tempo, a aquisição de conhecimentos específicos 

e o desenvolvimento de atitudes ditadas pela evolução atual de nosso meio 

ambiente; facilitam uma aproximação global dos problemas ambientais, em 

particular de sua dimensão pluridimensional e sistêmica; resultam em ações 

concretas e em mudanças comportamentais na vida cotidiana; envolvem os 

alunos nos processos de aprendizagem, tornando-os autônomos e capazes de 

desenvolver o espírito de iniciativa, sua responsabilidade e capacidade de 

compromisso e favorecem a abertura da escola para o mundo exterior. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, que se propõe discutir a necessidade de 

melhor adaptação do atual modelo de Educação Ambiental com os principais 

sujeitos do processo educativo no Município da Praia, de modo a sinalizar 

caminhos que possam ser usados para melhorar a eficácia da Educação 

Ambiental nas escolas secundárias desse município.  

O Município da Praia está localizado na Ilha de Santiago, no seu extremo 

sul, entre os municípios da Ribeira Grande de Santiago e São Domingos, 

conforme o mapa da Figura 2 que se segue.  

 



 

           Figura 2 – Localização do 

   Fonte: MOURA, 2011.
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Município da Praia é formado por professores habilitados com mestrado, pós-

graduação, licenciatura, licenciatura incompleta, habilitados com curso 

tecnológico e curso médio, além de pessoas sem formação específica, com 

décimo segundo ano de escolaridade e o antigo segundo ano complementar 

(Sétimo Ano dos Liceus).  

A pesquisa compreendeu uma etapa de trabalhos de campo no Município 

da Praia, em que foi procedida a recolha e feito posterior tratamento de dados 

bibliográficos em instituições e entidades com intervenção na área educacional, 

linguística e ambiental, nomeadamente nas seguintes escolas: Escola 

Secundária Amor de Deus, Escola Secundária Cónego Jacinto Peregrino da 

Costa e Escola Secundária Manuel Lopes. Os dados foram colhidos por meio 

de entrevistas presenciais, abertas com os seguintes sujeitos: subdiretores 

pedagógicos, coordenadores de disciplinas, como Geografia, Biologia, Homem 

e Ambiente e Cultura cabo-verdiana. Compreendeu, também, uma entrevista 

com a coordenadora da Rede de Educação Ambiental, no departamento do 

Governo, que trabalha diretamente com as escolas de ensino secundário do 

País, no que concerne ao meio ambiente e à conservação da diversidade. Foi 

entrevistado, ainda, o diretor da Rádio e Tecnologias Educativas. 

A análise e a interpretação dos resultados foram feitas com base na 

literatura relevante, visando a compreender e comparar as principais 

características e especificidades do ensino das questões ambientais em Cabo 

Verde, assim como a percepção dos principais bloqueios que eventualmente o 

Português, por não ser a língua materna, possa impor ao aprendizado das 

questões ambientais das crianças e jovens adolescentes nas escolas do ensino 

secundário. Foram usados aparelhos registradores de som e imagens para 

garantir maior credibilidade e confiabilidade dos dados e informações. O 

procedimento usado na coleta das informações incluiu entrevista semi-

estruturada e aberta, gravada em áudio, com o consentimento de todos os 

entrevistados. Após a gravação, as informações foram transcritas. As 

entrevistas objetivaram discutir as potencialidades da língua materna no 

processo de aprendizado na Educação Ambiental, registrar as aspirações dos 

professores e os principais constrangimentos enfrentados.  

O interesse por usar esse tipo de entrevista como técnica, segundo Flick 

(2009), está associado à expectativa de que é mais provável o entrevistado 
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expressar os seus pontos de vista em um planejamento aberto do que em um 

questionário ou em uma entrevista padronizada. 

Durante a conversa, foram abordadas, exaustivamente, as condições em 

que cada escola trabalha no contexto da Educação Ambiental, 

especificamente: a identificação dos seus dirigentes, o número de pessoal 

docente e não docente que trabalha em cada uma das instituições de ensino, 

idade média e escolaridade desses profissionais, idade média dos alunos de 

cada escola e a média de alunos por classe. Foram também realizados 

levantamento e análise das matrizes curriculares das disciplinas com teores 

ambientais nas referidas escola. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Na Introdução é 

expressa o problema de pesquisa bem como é destacada a relevância para 

Cabo Verde, além da hipótese da pesquisa e seus objetivos. Nesse capítulo, 

procede-se, ainda, à apresentação da metodologia utilizada na elaboração da 

pesquisa, iniciando-se pela delimitação e descrição da área de estudos. 

No segundo módulo, o texto procede a uma recuperação histórica da 

sociedade cabo-verdiana e do seu contexto linguístico, na perspectiva dos mais 

conceituados pesquisadores sobre o assunto.  

No terceiro seguimento, discute-se a complexidade das questões 

ambientais, seu reflexo, ou a falta dele no sistema de educação formal em 

Cabo Verde e nas questões ambientais em particular.  

Na quarta seção, delineia-se o sistema educativo de Cabo Verde, seus 

subsistemas e os principais problemas que enfrenta na educação ambiental. 

De seguida, faz-se a apresentação dos métodos e técnicas utilizados ao longo 

da pesquisa. Por último, procede-se a uma síntese das conclusões e se fazem 

algumas recomendações sobre a aplicabilidade dos resultados da investigação.  
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2 ENREDO HISTÓRICO DE CABO DE VERDE: LÍNGUA CRIOULA  VERSUS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Este capítulo evidencia o trabalho de constituição e reconstituição da 

história de Cabo Verde que tem na reelaboração do espaço e na importância 

da Língua Crioula um dos aspectos importantes. 

 

2.1 Dinâmica histórica e o surgimento do Crioulo  
 

A história do “descobrimento” e do povoamento das Ilhas de Cabo Verde 

(visão dos colonizadores), ou da “chegada” desses mesmos colonos europeus, 

segundo outras fontes, ainda hoje é motivo de grande controvérsia entre os 

historiadores de Cabo Verde e daqueles que se interessam pela história e 

cultura deste Arquipélago. Segundo Albuquerque e Santos (1991), os 

presumíveis descobridores do Arquipélago alegam que as Ilhas eram 

desabitadas quando da sua chegada, em 1460. Outras versões, no entanto, 

apontam para a hipótese de o Arquipélago ter sido visitado antes por 

navegantes a serviço da Coroa Portuguesa. Outra tese difundida sugere que o 

território, mais concretamente a Ilha de Santiago, seria povoado por Jalofos 

(povo oriundo do Senegal) quando da chegada dos portugueses. A falta de 

registros documentais, entretanto, impossibilitam a verificação e a 

comprovação desta tese. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 125). 

Abraçando a tese segundo a qual as ilhas de Cabo Verde eram 

desabitadas à chegada dos primeiros navegadores portugueses, Albuquerque 

e Santos (1991) relatam que o povoamento do Arquipélago foi iniciado quase 

que imediatamente após a vinda dos primeiros colonizadores, tendo sido 

praticamente incipiente nos quatro primeiros anos. A explicação, na óptica 

desses autores, se prende aos inúmeros condicionalismos encontrados àquela 

data, dentre eles a longa distância que separa, do Reino, as Ilhas, as difíceis 

condições climáticas, e a escassez de recursos naturais, figurando este último 

fator como um dos principais responsáveis pela resistência ao povoamento. 

Havia, porém, um fator favorável ao povoamento das ilhas que teria levado à 

intervenção régia, com vistas à sua viabilização: a sua situação geográfica 
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estratégica, no meio do Atlântico, vista como uma vantagem para alcançar e 

dominar outras partes do Globo.  

Na perspectiva de Albuquerque e Santos, a Coroa Portuguesa acreditava 

que, com a colonização das Ilhas de Cabo Verde, Portugal poderia ganhar uma 

excelente ponte de escala, servindo assim o território como uma espécie de 

trampolim para “[...] as incursões de reconhecimento e exploração da faixa 

costeira ocidental do continente e do Sul do Atlântico”. (ALBUQUERQUE E 

SANTOS, 1991, p. 130). Deste modo, a Coroa Portuguesa antecipa a 

concorrência das outras potências europeias, nomeadamente, Espanha e 

Inglaterra. Essa opção viria a revelar-se de importância suprema na estratégia 

portuguesa para alcançar o Brasil, anos mais tarde.  

Foi para dar maior solidez e garantir a continuidade do povoamento da 

ilha de Santiago que a Coroa resolveu conceder diversos privilégios a todos os 

que, na Metrópole, se dispusessem a viver na Ilha. Esses incentivos, em 

especial as perspectivas oferecidas pelo tráfico de escravos e de mercadorias 

com a costa da Guiné, só perduram o tempo suficiente para despoletar o 

povoamento. Atribuindo a consolidação do povoamento das ilhas aos 

incentivos comerciais concedidos pela Coroa Portuguesa como forma de 

estimular a ida de colonos para Santiago, Albuquerque e Santos (1991) 

defendem o argumento de que o primeiro grupo de europeus a se dirigir a 

Cabo Verde foi o de comerciantes, ávidos para tirar o proveito das “benesses” 

concedidas pela Coroa Portuguesa, e, deste modo, se dedicarem ao promissor 

comércio com a Guiné. Esses, porém, ao chegarem às ilhas, viram-se 

obrigados a se debruçar na atividade agrícola.  

Na procura de evidências sobre a presença do contingente africano, 

Albuquerque e Santos (1991, p.153) alegam que os africanos foram o “[...] 

principal substrato humano com que as Ilhas se povoam, mas cujas origens 

étnicas dificilmente podem ser cabalmente esclarecidas através da 

documentação quinhentista”. Ainda sobre esse assunto, um dos mais 

conhecidos estudiosos da história do povoamento de Cabo Verde, Antônio 

Carreira, citado por Albuquerque e Santos (1991, p.156), diz que:  
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[...] divididas as áreas das duas donatarias e determinado o 
povoamento [...] os poucos homens brancos tiveram necessidade de 
recrutar mão-de-obra no continente fronteiro, porque não possuíam 
condições de resistência ao clima para cultivar os campos, 
apascentar gado e a fazer tudo o que a colonização exigia. Daí o ter 
começado logo a trazer escravos dos rios da Guiné, numa primeira 
fase mais para o povoamento e garantir a exploração da terra. Alguns 
seriam depois aproveitados para a venda em outras áreas. E com 
eles se veio a iniciar o tráfico para as Canárias e Europa e Antilhas. 
Antônio Carreira, citado por ALBUQUERQUE E SANTOS (1991, 
p.156). 

 

Albuquerque e Santos (1991), porém, discordam parcialmente dessa tese, 

contrapondo a ideia de que, só a partir de 1472, e com o intuito de intensificar a 

exploração e cultivo de algodão, é que se verificou um aumento substancial na 

utilização de mão de obra escrava, inicialmente nas ilhas de Santiago e Fogo. 

Antes desse período, argumentam os autores, a presença dos escravos nas 

relações de produção e povoamento estava muito mais como mercadoria do 

que como mão de obra, propriamente dita, nas ilhas. 

No Arquipélago, encontravam-se, pois, pessoas provenientes de vários 

grupos étnicos, de variadas origens, cada um trazendo a sua língua, religião, 

usos e costumes. Desses, destaca-se o grupo dos europeus, notadamente os 

portugueses, bem como os africanos provenientes de territórios diversos da 

costa. Concluindo, os autores sugerem que “[...] é desse choque que a cultura 

cabo-verdiana posteriormente irá surgir, através de uma contínua fusão étnico-

cultural, que se verifica desde os primeiros contatos entre os Europeus e os 

Africanos nas ilhas”. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 174).  

Com a chegada dos novos habitantes, muitas das práticas culturais, ao 

serem levadas para um ambiente novo, não foram reproduzidas integralmente - 

salientam os autores - embora fossem ativados os mecanismos de defesa 

sempre que possível, principalmente por parte dos representantes da cultura 

dominante. Apesar da resistência, no entanto, no que concerne à cultura 

material, houve um processo que os mesmos autores chamam de aculturativo, 

isto é, “[...] imposto não só pelo meio físico, mas também decorrente da própria 

forma através da qual se deu o povoamento, que [...] se caracterizou pela 

pouca afluência de mulheres europeias”. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, 

p. 174). Já no que diz respeito à cultura imaterial, designadamente a língua, 

segundo os autores citados, é preservada praticamente intacta pelos membros 
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da cultura dominante, tornando-se num dos primeiros atributos culturais 

absorvidos pelos africanos nas ilhas, seja por força da imposição, seja pela 

necessidade de comunicação entre os escravos. O Crioulo, falado nas ilhas, 

segundo Albuquerque e Santos (1991), surgiu do uso do Português pelos 

escravos, adaptado, porém, a uma estrutura gramatical mais próxima das suas 

línguas de origem.  

A necessidade de manter a coabitação do branco com a mulher negra 

surgiu como a primeira “interpenetração” étnico-cultural. Desse intercâmbio, 

nasceu o mestiço confrontado com as diferenças culturais dos seus 

progenitores. O mestiço é definido como um “[...] ser culturalmente híbrido, sem 

uma identidade étnica definida, que num primeiro momento se vai desdobrar 

entre a cultura europeia, representada pela figura paterna e a africana 

representada pela mãe”. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 175). Dessas 

novas experiências de contatos culturais entre os portugueses e os africanos, 

surgiram os mestiços, que se tornaram, em pouco tempo, mais de metade da 

população de Cabo Verde. A sua expansão foi tão expressiva que “[...] o alvará 

real de 1620 ordenava que fossem embarcadas para Cabo Verde as mulheres 

que se costumavam degredar para o Brasil, a fim de que se extinga quanto 

possível à raça de mulatos”. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 11). 

Consoante, ainda, esses escritores (1991, p. 12), Cabo Verde foi descrito, por 

autor anônimo, na Notícia Corográfica e Cronológica, da seguinte forma:  

 

Temos assim um espaço geográfico muito bem delimitado, um 
pedaço de terra cercado de mar por todos os lados. Encontrado 
deserto, nele foram introduzidos dois grupos humanos diferentes: os 
Europeus e os Africanos, que aí praticaram permutas de grande 
envergadura, no sentido da aparente fixação de novos padrões 
culturais. (...) Foram-se fixando, ao longo dos processos, as permutas 
culturais, fundidas em diferentes aspectos da vida diária, da estrutura 
social, das crenças, das formas musicais correntes, dos usos 
linguísticos etc. Estava criada a sociedade crioula, consumada a 
transmissão cultural entre europeus e Africanos, respondido o desafio 
da sobrevivência local. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 12). 

 

Neste contexto de miscigenação cultural, pois, foi que ocorreu o 

nascimento da Língua Crioula, cuja evolução, entretanto, foireprimida pelos 

colonos, durante 515 anos (1460 – 1975). Com a criação de um novo Estado 
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soberano de Cabo Verde, poré, em 5 de julho de 1975, a Língua Crioula não se 

beneficiou das prerrogativas de uma língua nacional, sendo relegada para o 

segundo plano, na Administração Pública e no sistema de educação, enquanto 

o Português foi mantido como língua oficial de Cabo Verde, fraudando as 

expectativas dos mais afoitos que defendiam um rompimento com tudo o que 

dizia respeito aos colonizadores. O máximo que puderam fazer foi trazer o 

Crioulo do campo para a cidade, por meio das tradições com o destaque para a 

música tradicional, contos orais, poemas e poesias.  

Albuquerque e Santos (1991) defendem a ideia de que Cabo Verde tem 

vantagem sobre muitos microestados insulares, uma vez que goza do privilégio 

de ter uma “crioulidade”, vigorosamente afirmada numa língua que admite 

variantes dialetais insulares, e numa cultura popular original, que constitui 

elemento fundamental da coesão social e da unidade nacional. Os autores 

assinalam que “O crioulo é uma criação multissecular, com um fundo português 

largamente dominante e contribuições linguísticas e culturais de representantes 

de etnias da África Ocidental – os antigos escravos”. Defendem, igualmente, o 

argumento de que o crioulo veicula uma cultura original correspondente a uma 

comunidade cultural cristã, majoritariamente católica, urdida ao longo de cinco 

séculos – a “caboverdianidade”. (ALBUQUERQUE E SANTOS, 1991, p. 22). 

Os autores voltam a reforçar essa ideia, quando postulam a ideia de que:  

 

A sociedade insular quinhentista é, por conseguinte, caracterizada 
exatamente pela indefinição étnico-cultural dos filhos da terra. [...] Em 
muitos aspectos encontra-se subordinada à vontade do grupo 
dominante, principalmente no que diz respeito às práticas e rituais de 
caráter religioso. Neste aspecto, importa pôr em evidência o papel da 
igreja no processo aculturativo. Esta instituição vai ser o principal 
promotor e divulgador da cultura do grupo dominante no seio dos 
demais, através da catequização e, por vezes repressão das práticas 
religiosas ou outros rituais considerados pagãos, por serem de todo 
alheios aos dogmas professados pela fé católica (ALBUQUERQUE E 
SANTOS,1991, p. 176).  

 

Analisando o papel da Igreja Católica em Cabo Verde, Albuquerque e 

Santos entendem que este é composto de momentos contraditórios. Entre um 

caráter por vezes repressivo assumido pela Igreja Católica, ela teve uma 

grande importância na sociedade cabo-verdiana, respondendo pela instrução 
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no Arquipélago durante muito tempo, sendo responsável pela introdução das 

primeiras letras que se processavam mediante a catequização. (Albuquerque e 

Santos, 1991, p. 176). 

Mais tarde, em 1866, fundou-se o Seminário-liceu, por onde passou 

grande parte da intelectualidade autóctone, cujo núcleo participou ativamente 

na criação do primeiro grêmio literário do Arquipélago, conhecido como 

“movimento claridoso”, responsável pela edição da revista “Claridade”, e que, 

segundo vários autores, é baluarte das maiores reivindicações culturais e 

nacionalistas do Arquipélago, no período que antecedeu à Independência 

Nacional, em julho de 1975. Dentre os membros da agremiação, entretanto, 

havia aqueles que defendiam uma paridade entre o Crioulo e Português. O 

movimento foi extinto, e a Revista não teve mais do que seis edições, o 

suficiente para marcar de forma inquestionável não apenas o espectro literário 

cabo-verdiano, como também a própria política e a sociedade de uma forma 

geral, apesar do aperto exercido pelas autoridades coloniais portuguesas.  

 

2.2 Caráter multifacetado da sociedade cabo-verdian a 

 

Pesquisando sobre a origem das sociedades crioulas, Fernandes (2006) 

defende a noção de que, em qualquer de suas definições, elas remetem para a 

questão das misturas e de perda e hipotrofia de referências matriciais. O autor 

reitera a ideia de que, teoricamente, essas sociedades são constituídas num 

ambiente de relativa pulverização das contribuições culturais originárias, de 

tendencial crise organizacional e de certa desorientação no que tange aos 

valores dos grupos em interação num espaço de outrem. Nessas sociedades, 

cada grupo humano se vê na obrigação de se reacomodar às suas novas 

condições de existência.  

Fernandes (2006, p. 60) assinala que “[...] as sociedades crioulas 

configuram-se sob o signo da perda, já que advenientes de um 

desenraizamento e de uma descontextualização originários dos seus 

membros”. (2006, p. 60)  

O autor postula, ainda o argumento de que, entre os intelectuais cabo-

verdianos abrangidos pelo colonialismo, com destaque para os fundadores da 
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revista Claridade, em 1936, existe um esforço para aproximar Cabo Verde da 

Europa, e afastá-lo da África. Segundo o autor,  

 

[...] dessa dinâmica terá resultado, não apenas o encobrimento das 
supostas heranças africanas da cultura cabo-verdiana, mas também 
a busca de sólidas bases culturais que legitimassem a pretensão de 
fazer coincidir culturalmente, colonizador e colonizados. 
(FERNANDES, 2006, p. 168). 

 

Na perspectiva desse mesmo autor, a expectativa de alguns nativos de 

Cabo Verde em assumirem um papel de ajudantes de Portugal na valorização 

do império colonial na África contribuiu para práticas estranhas e até 

contraditórias nas relações entre os colonizadores e os ilhéus. Dentre os ilhéus, 

havia aqueles que consideravam que a busca do nacionalismo lusitano 

pressupunha e exigia a superação de tudo o quanto não fosse “uma herança 

inequivocamente lusitana” pelo que se opunham à tabanca (uma forma 

tradicional de dança e música ainda viva na Ilha de Santiago) de que 

chamaram de festa do vadio, e à língua Crioula, considerando-a como um dos 

maiores obstáculos à “lusitanização”. Segundo Fernandes, citando Notícias de 

Cabo Verde, n. 45, de 1933, alguns intelectuais chegaram a descrevê-la como 

“uma miscelânea de línguas já arcaicas que vai causando prejuízos de ordem 

material e moral aos alunos e seus respetivos professores”. (FERNANDES, 

2006, p. 174). 

Do outro lado, havia aqueles que consideravam o fato de esse 

nacionalismo lusitano poder conviver com os traços peculiares da cultura cabo-

verdiana que, por sua vez, derivaria da cultura portuguesa. Essa situação, 

segundo Fernandes, mudou na década de 1950, com o despontar de um grupo 

de agentes culturais e políticos que, 

 

[...] dotados de nova ideologia, imbuídos de novos ideais e movidos 
por novos propósitos, questionam abertamente a perfilhação e 
reprodução no arquipélago, do princípio do assimilacionismo – pelo 
qual os cabo-verdianos passaram a se auto representar como 
prolongamento da cultura lusitana – e rompem com a temática 
claridosa, de cunho culturalista/evasionista, por considera-la alheia 
aos reais problemas do povo das ilhas. (FERNANDES, 2006, p. 180). 
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Na compreensão desse autor, esse grupo ficou conhecido como “a 

geração de 50” e procedeu a uma reinterpretação dos traços culturais cabo-

verdianos, atribuindo-lhes um sentido africano. Para tal, os integrantes do 

grupo precisavam se desvencilhar do modelo mestiço e regionalista e criar 

bases de identificação que dessem consistência às novas formas de 

mobilização política. (FERNANDES, 2006, p. 222). 

 

2.3 O domínio da Língua Portuguesa em Cabo Verde 

 

Há todo um conjunto de estratégias que rege a dominação cultural pelas 

potências dominantes. Essas vão desde a imposição da sua língua, importação 

de modelos e recrutamento de intelectuais dispostos a reproduzir esses 

modelos trazidos para as colônias. Anjos (2006), abordando a temática do 

regionalismo e da questão linguística em Cabo Verde, entende que 

 

Existe uma relação de força linguística (...) que opõe aqueles que 
fazem um uso “natural” de sua própria língua, e os nativos que se 
apropriam (...) de forma necessariamente limitada da língua “superior” 
e que lhes é, portanto, uma “língua superior”, inacessível na 
“naturalidade” que o campo literário metropolitano exige. Nas línguas 
utilizadas por cada locutor em interação, na competência linguística 
desses agentes, nas suas propriedades sociais, é toda a estrutura da 
dominação colonial que está em jogo. (ANJOS, 2006, p. 114). 

 

O mesmo pesquisador sustenta a razão de que Claridade, de certa forma, 

quebrou esse modelo seguido pelas gerações anteriores, particularmente a 

geração do Liceu-Seminário de São Nicolau, na origem do movimento que 

contestou a dominação cultural em Cabo Verde imposta pelos colonos 

portugueses que buscavam reproduzir a língua do dominante, seguindo 

rigidamente a gramática e a métrica e deixando de lado qualquer recurso que 

naturalizasse essa apropriação. Já os autores da revista Claridade, 

influenciados pelo Modernismo do Nordeste brasileiro, procuraram se  

beneficiar do deslocamento entre o Português “padrão” e o “acrioulado”, falado 

pela população que não possuía muita instrução quando obrigada a falar nos 

meios oficiais, reproduzindo essa fala forçada nos contos e romances. Com 
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isso, na perspectiva de Anjos, há, não apenas, um consentimento, como 

também o reconhecimento da distância entre o colonizador e o colonizado e 

essa “legitimidade estilística” do Português tornou-se numa mais-valia artística 

para os escritores. (ANJOS, 2006, p. 115). 

Criou-se, deste modo, segundo o autor citado, uma situação artificial de 

regionalização linguística do Português, porquanto a língua Portuguesa não é 

falada pela maioria dos cabo-verdianos, que, no dia a dia, falam outra língua – 

o Crioulo. A língua do dominador continua sendo vista como a dominante, o 

que, na realidade das ilhas, significava reduzir a fala dos habitantes aos 

momentos oficiais. Na inteligência de Anjos, isso é evidenciado pelas 

afirmações sobre o Crioulo de um dos mais renomeados escritores cabo-

verdianos, Baltasar Lopes, no segundo número da revista Claridade, ao 

assinalar que o Português contribui com sua parte intelectual e o Africano com 

o lado “patológico” que modificou o Português. (ANJOS, 2006, p. 115). 

Os intelectuais cabo-verdianos passaram a apresentar suas produções 

literárias em Português, mas entremeadas com o uso do “dialeto regional” – o 

Crioulo - numa tentativa de reproduzir a fala da população quando esta se via 

obrigada a falar na língua do dominador. Anjos argumenta que essa “artificial” 

situação de regionalização linguística criada pelos claridosos revela o quanto 

os analfabetos (que constituíam a maioria da população) estavam excluídos 

pelo uso “inadequado” da língua oficial, concedendo, assim, um espaço para a 

mediação daqueles que dominavam bem as línguas faladas em Cabo Verde, 

nas mais diversas situações – os intelectuais. Problematizando essa questão, 

Anjos (2006, p. 116) aventa a possibilidade de que é a necessidade de 

mediação imposta por essa relação de dominação linguística que aparece de 

forma sublimada na utilização literária do “Português acrioulado”.  

 

2.4 A questão da língua oficial em Cabo Verde 

 

Impõe-se salientar o fato de que a Língua Oficial do País é o Português, 

como já expresso, apesar da coexistência de duas línguas. O processo de 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, todavia, se mostra tem-se 

mostrado deficitário. Segundo pesquisadores, isso acontece porque a 
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aquisição de uma língua segunda (L2) constitui progressiva recepção de 

automatismos semelhantes aos que o locutor possui na sua língua materna 

(LM), e, em Cabo Verde, ainda não se faz a aprendizagem verbal em LM. Isto 

compromete também todo ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras 

(LE), uma vez que, à Língua Portuguesa (competência ainda em 

desenvolvimento) é atribuído o importante papel de LM e todas as línguas 

estrangeiras são estudadas com suporte nela. (FREITAS, 2011). 

Deste modo, no que tange ao processo de ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa no Arquipélago de Cabo Verde, à dificuldade de interação 

em sala de aula, entre o professor e o aluno e entre os conhecimentos 

ministrados pelo professor e a vivência que o aluno traz do seu meio social, 

acrescenta-se o fato de o Português, mesmo sendo uma língua segunda, ser 

ensinado como se fosse a língua materna. Isso configura uma disfunção nos 

processos de ensino e de aprendizagem, na medida em que a maioria da 

população se comunica usando exclusivamente o Crioulo e as suas diversas 

variantes regionais até a idade escolar.  

Mateus et. al. (2009) descrevem um projeto desenvolvido com o apoio da 

Fundação Gulbenkian, intitulado Bilinguismo, aprendizagem do português L2 e 

sucesso educativo na Escola Portuguesa, que incide nos quatro primeiros anos 

escolares, cobrindo duas turmas com alunos repartidos em partes iguais, tendo 

o Português e Crioulo de Cabo Verde como línguas maternas. Esses autores 

abordam o ensino do Português como língua segunda, defendendo a ideia de 

que nesses contextos o ensino do L2 se deve processar em paralelo com o 

ensino da língua materna, de forma a tornar esse ensino mais efetivo. Em 

defesa desse argumento, citam as diretivas da UNESCO, ao expressar que a 

utilização das línguas maternas no ensino é positiva, na medida em que 

melhora o desempenho escolar das crianças, o que, por sua vez, contribui para 

o seu desenvolvimento cognitivo e reforço da sua identidade cultural. 

Destacam, ainda a noção de, que “o ensino da e na língua materna constitui 

um meio de pôr em prática o exercício da cidadania e da aceitação e 

apropriação construtiva da diferença. (MATEUS et al, 2009, p.138)”.  

Esta observação reveste-se de capital importância no entendimento da 

avaliação e dos comentários que os responsáveis pela Educação Ambiental 

nas escolas de ensino secundário fazem, ao longo das conversas tidas, 
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sobretudo quanto à eficácia de uma possível opção pela língua materna no 

ensino das teorias associadas ao meio ambiente.  

2.5 A afirmação do Crioulo em Cabo Verde  
 

Ao longo da sua história de cerca de 500 anos, o Crioulo de Cabo Verde 

conheceu distintos períodos em sua evolução e transformação, até o momento 

atual, marcado pelo surgimento de um amplo movimento que pressiona os 

poderes públicos para reconhecerem a sua importância política e cultural. 

Veiga (2004) sugere um cronograma que, não possuindo uma demarcação 

temporariamente exata, denota os momentos altos do Crioulo. No primeiro 

momento, durante a escravatura, foram dados os primeiros passos para a 

criação de condições sociais a fim de surgir o Crioulo de Cabo Verde, com a 

sua emergência por volta do século XV, quando escravos trazidos do 

Continente Africano, aventureiros e capitães da coroa começaram a gesta da 

Língua Crioula, que opôs, de um lado, o contingente colonial europeu, e, de 

outro, um grande número de escravos africanos, compulsivamente trazidos do 

Continente. A convivência entre o dominador e o dominado, acredita-se, não 

teria sido pacífica, mas, malgrado as diferenças socioculturais abissais os dois 

grupos foram forçados a uma situação de “forçada convivência”. (VEIGA, 

2004).  

Acredita-se que, durante este processo, foram necessárias cedências de 

parte a parte, a fim de possibilitar a sobrevivência dos escravos e a 

permanência dos colonos. Com o passar dos anos, a convivência foi sendo 

mais pacifica, dando origem a uma interpenetração com características de uma 

miscigenação, que originou, entre outras coisas, o Crioulo de Cabo Verde. Por 

volta de 1600, “[...] mulatos e crioulos naturais de Cabo Verde servem de 

línguas ou intérpretes aos moradores e senhores”. (CARREIRA, apud VEIGA, 

2004). A importância do Crioulo na intercomunicação, nos primórdios da 

civilização, cedo definiu a identidade do cabo-verdiano. Seguiu-se um período 

designado de nativista, ocorrido que se dá com a emergência da República em 

Portugal (1910). Neste período, o sentimento nativista se agudizou em Cabo 

Verde, que surgiu como resultado de longo caminho percorrido durante penosa 

trajetória, que se iniciou nos Quinhentos e se estendeu até o século XIX. As 
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escolas eclesiásticas, que desempenharam papel importante na divulgação do 

Português, tiveram influência no surgimento do movimento nativista. É nesse 

período que alguns cabo-verdianos começaram a questionar aspectos 

importantes, como a Pátria, Nação, por parte dos que sonhavam com uma 

pátria livre e independente, ou pátria supranacional, que se estende de 

Portugal à Colônia.  

A ideia do progresso do Arquipélago foi veiculada no jornal Progresso, 

que se publicava, por volta de 1912, em Cabo Verde. A noção de 

independência, que estava no centro das ideias nativistas, não aconteceu de 

uma forma isolada, mas acompanhada de um conjunto de ações vistas como 

de pressão sobre as autoridades coloniais da época. Em 1835, aconteceu uma 

revolta de escravos na Vila da Praia. Alguns anos antes, em 1822, era a vez de 

uma revolta dos camponeses em Santa Catarina e, em 1824, em Achada 

Falcão, e a rebelião de Ribeirão Manuel em 1910. O movimento nativista foi o 

precursor mais próximo das lutas que desembocam mais tarde na 

Independência Nacional, em 1975, salienta Veiga (2004). O período seguinte é 

denominado pelo movimento em torno da “crioulistica”, em que o movimento 

nativista exibia sinais de maturidade o suficiente para ganhar contornos de 

movimento nacional, aspirando a maior grau de legitimidade, por volta de 1935, 

com a publicação do jornal Arquipélago, em que se iniciou uma nova “largada 

literária” de Cabo Verde. Um dos expoentes máximos deste movimento literário 

foi o poeta Jorge Barbosa. (VEIGA, 2004).  

Um ano mais tarde (1936), deu-se início a um dos períodos mais profícuos 

da literatura cabo-verdiana de todos os tempos, com a publicação da revista 

Claridade, que reuniu os principais defensores da causa crioula, expressa na 

expressão fincar os pés no chão . O movimento se propunha a repensar Cabo 

Verde no contexto da sua emancipação cultural e literária, ideia que não era do 

agrado de todos os membros daquele grupo. Para alguns pensadores do 

movimento “claridoso” era na reivindicação da história e cultura das ilhas de 

Cabo Verde que o ideário do movimento marcava um avanço em relação à 

corrente da negritude que se fazia sentir com bastante expressão, sobretudo 

nas colônias francesas daquela época. O movimento “crioulístico” ficou mais 

enriquecido com tal ideário, embora autoreferenciado, em virtude da 
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necessidade de autodefesa, num ambiente adverso, marcado pela imposição 

cultural e assimilação forçada pela colonização. (VEIGA, 2004).  

O último momento histórico, denominado de universalista, surgiu na 

sequência do desaparecimento do projeto Claridade. Novos veículos culturais 

tentam, com alguma sagacidade, vencer os desafios impostos pela censura da 

administração colonial portuguesa: a Certeza, o Suplemento Cultural, o Boletim 

dos Alunos do Liceu Gil Eanes e a revista Seló, por volta de 1962. Este novo 

ciclo, embora embrionário, já se fazia sentir na década de 1930. A dimensão 

universal do Crioulo, porém se projeta como uma miscigenação num ambiente 

de dominação colonial em que a Língua Portuguesa era uma imposição. 

 

2.5.1 Coabitação de duas línguas em Cabo Verde  

 

Ao longo de vários séculos, como já se expressou, o Crioulo de Cabo 

Verde coabita com o Português, naquilo que alguns especialistas da área 

designam de bilinguismo. Veiga (2004) considera que essas duas línguas 

moldam, embora de maneira diferente, a história e o imaginário cultural dos 

cabo-verdianos. Ambos os códigos constituíram ao longo de séculos a 

comunicação do povo de Cabo Verde e as duas constituem, atualmente, um 

patrimônio cultural da nação crioula. Apesar deste “reconhecimento” (in) formal, 

em relação a ambas, a Língua Portuguesa é oficialmente a língua do ensino, 

da literatura, concretamente, das situações mais formais de comunicação. Já o 

Crioulo permanece a língua de comunicação do foro familiar, das tradições 

orais e de suporte à criação musical.  

Se, no contexto da criação literária, a elite cabo-verdiana procurou 

reservar para o Crioulo um estatuto de menoridade, tal não acontece com as 

produções artísticas noutros domínios culturais, como a Música e o Teatro por 

exemplo. Tal estatuto decorre, principalmente, da ausência de regras explícitas 

sobre a padronização da escrita do Crioulo, mas não só. A respeito desse 

assunto, a pesquisadora Elvira Freitas (2011, pag. 159) estima que a ideia de 

dificuldade atribuída à escrita do Crioulo advém do fato de não ser uma língua 

estudada nas escolas, o que impossibilita sua transformação em objeto de 

reflexão metalinguística. Ela acrescenta que a afirmação de uma literatura em 
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Crioulo exige políticas educativas que incentivem a sua inclusão no currículo 

escolar.  

Esta realidade levou ao surgimento de uma situação que Veiga (2004) 

chama diglossia e dialetologia, no sentido de que, com a Independência politica 

em 1975, impunha-se a exaltação dos aspectos culturais nacionais, ao mesmo 

tempo em que se obrigava a conhecer todas as contradições do processo 

sociolinguístico. Tais contradições resultam, sobretudo, de uma relação que 

Veiga (2004) considera nem sempre harmoniosa, entre as duas realidades 

linguísticas. O pesquisador considera, entretanto, o fato de que, do século XV 

ao século XIX, a coabitação até chegou a ser pacífica entre as duas línguas, na 

altura em que o Português dominava todo o espectro do ensino formal no 

Arquipélago, que lhe conferiu, por outro lado, “o estatuto de grande prestigio”. 

Durante este período, não só se assiste à marginalização do Crioulo, mas 

também ao seu menosprezo total.  

A situação de absoluta inferiorização do Crioulo em relação ao Português 

atingiu níveis completamente inimagináveis. Conforme Veiga (2004) há relatos 

de denúncias à Coroa Portuguesa pelo fato de um grande número de colonos 

se “atreverem” a falar o Crioulo, no que foi classificado como uma adaptação 

deles “ao estilo da terra” (dos nativos), deixando aos poucos o hábito da prática 

da Língua Portuguesa. Obviamente, isso não terá agradou a Potência Colonial, 

que tratou de tomar medidas para repor a superioridade da Língua Portuguesa. 

É nesse contexto que Veiga (2004) entende o surgimento do Seminário-Liceu 

de São Nicolau, por volta de 1867, que constituiu, segundo o mesmo autor, 

uma das mais acentuadas formas de subjugar o Crioulo ao papel de língua 

secundária em Cabo Verde.  

Na sequência, o uso do Crioulo passou a ser combatido, na mesma 

medida em que iam sendo criadas condições estruturais e institucionais que 

favorecessem a afirmação da Língua Portuguesa. O uso do Crioulo na 

Administração Pública e no ensino colonial passou a ser reprimido, ao mesmo 

tempo e, que se criavam condições para implantação do ensino secundário no 

Arquipélago e a atribuição de bolsas de estudos para que os estudantes da 

colônia de Cabo Verde passassem a frequentar o ensino superior na 

Metrópole.  
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Como já salientado na pesquisa sob relatório, com a Independência 

política de Cabo Verde em 1975, a situação do Crioulo melhorou com a 

implementação de políticas que levaram à sua valorização. Os cabo-verdianos, 

no entanto, esperavam mais. A valorização do Crioulo levou à frustração 

muitos daqueles que tencionavam um rompimento total com a Língua 

Portuguesa, que, entretanto, manteve o estatuto de código oficial de Cabo 

Verde, principalmente para os que pensam que o Crioulo já tinha maturidade e 

instrumentos linguísticos necessários e estruturais para a sua afirmação e 

desenvolvimento. 

Muitos defendem, inclusivamente, a estandardização da sua escrita, o 

que, por outro lado, poderá vir a levantar uma série de outras questões de 

natureza cultural e até mesmo política, tendo em conta as especificidades 

regionais do Crioulo de Cabo Verde. A este propósito, esta pesquisa tem como 

objetivo explorar o potencial da Língua Crioula na Educação Ambiental em 

Cabo Verde, atendendo às premissas impostas pelas especificidades 

regionais. Defensores da padronização sugerem que o mesmo seja feito no 

plano da gramática, material didático, suporte literário, formação de professores 

– resumindo - criação de condições que levem à oficialização do Crioulo como 

língua oficial de Cabo Verde.  

Trinta e oito anos depois, verifica-se que o caminho é muito mais longo do 

que se imaginava, inicialmente. As contradições políticas sobre a oficialização 

do Crioulo acentuam-se cada vez, apesar de uma enorme pujança que se 

verifica atualmente, máxime na produção cultural em Língua Crioula. Outra 

contradição, de foro meramente cultural, nas palavras de Veiga (2004), é 

devido ao fato de, durante muito tempo, o discurso colonial ter convencido a 

elite nacional e a classe economicamente mais influente de que o domínio da 

Língua Portuguesa é sinônimo de saber, educação e prestígio, enquanto o 

Crioulo é reservado ao espaço doméstico.  

Atualmente, programas de televisão e rádio são emitidos em Crioulo. As 

campanhas eleitorais e políticas são feitas em Crioulo, enquanto que, nos 

tribunais e noutras instâncias, a comunicação é procedida em Português. Outra 

contradição, a “sociolinguística”, emergiu nas palavras de Veiga (2004), o que 

se explica da seguinte forma. Inicialmente, o discurso colonial visava a deturpar 

o Crioulo de Cabo Verde, associando-o a uma suposta deformação do próprio 
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Português, da região sul de Portugal. Deste modo, muitos dos que usam o 

Crioulo passaram a difundir a ideia errada de que este não possuiu nem regras, 

nem gramatica, embora reconhecessem que em casa quem domina é o 

Crioulo.  

Outro argumento que teria sido usado para manter o Crioulo longe das 

esferas da decisão e da administração, mesmo depois da Independência de 

Cabo Verde, foi o fato de que o povoamento das Ilhas se teria dado em épocas 

diferentes e que a condição de arquipélago teria sido um impedimento à 

mobilidade social durante a época colonial e também que isso teria originado a 

diversidade linguística em cada ilha, e, como tal, a solução de unificação seria 

o Português.  

 

2.5.2 Função das línguas em Cabo Verde  

 

Oficialmente, o Crioulo de Cabo Verde é a língua nacional, falada por 

todos. O Português, por outro lado, é a língua oficial do Arquipélago, falada na 

Administração e em momentos e ocasiões ditas mais formais. A situação de 

em Cabo Verde coabitarem duas línguas, como se expressou anteriormente, 

levou a que muitos falassem em bilinguismo. De fato, como salienta um dos 

pesquisadores que mais estudam o Crioulo em Cabo Verde, Manuel Veiga 

(2004), em Cabo Verde, a constituição do bilinguismo não é antagônica ao 

desenvolvimento das variedades linguísticas regionais e locais. Enquanto , na 

maioria dos países africanos as línguas oficiais (na maioria dos casos a dos ex-

colonos) coabitam junto a centenas de línguas nacionais que antecedem à 

língua dos ex-colonizadores europeus, em Cabo Verde se verifica a presença 

de uma língua (internacional) que é oficial, e outra que é simplesmente 

nacional, situação que, longe de se constituir orgulho nacional, é, entretanto, 

um ponto positivo em relação aos outros povos africanos em que a questão 

linguística e étnica conduz a uma série de conflitos regionais.  

O que se depreende, entretanto, da existência e coabitação das duas 

línguas em Cabo Verde pode não caracterizar um bilinguismo, pelo menos na 

acepção proposta por Veiga (2004). Para esse autor, a situação vigente em 

Cabo Verde, em termos linguísticos, caracteriza, sim, uma situação diglóssica, 

e não de bilinguismo. Este exige o domínio efetivo, por parte da sociedade, de 



44 

 

dois sistemas linguísticos e a existência do reconhecimento oficial equiparado 

para os dois. O bilinguismo supõe a possibilidade de os dois sistemas poderem 

desempenhar todas as suas funções linguísticas e com igual poder e prestígio 

em todos os domínios sociais e culturais, fato que neste momento inexiste em 

Cabo Verde, em virtude do domínio formal do Português e do reconhecimento 

nacional de que é em Crioulo que todos se comunicam e fazem cultura.  

O bilinguismo, portanto, em Cabo Verde, só deve ser uma realidade desde 

o momento em que for concedida ao Crioulo a oportunidade de ser codificada e 

usada em pé de igualdade e oportunidade de prestígio com o Português, o que 

neste momento é uma miragem.  

Veiga (2004) faz uso do termo “massas” para denotar a popularidade do 

Crioulo, e, inversamente, da “elite” para denotar o caráter restrito do uso do 

Português. É pelo Crioulo que se dá a integração sociocultural das Ilhas e 

destas com a Diáspora cabo-verdiana. É com base no Crioulo que ocorrem as 

primeiras formas orais de expressão entre a mãe e o bebê, em Cabo Verde, 

pelo que não faz sentido a falta de dignidade de que se reveste o estatuto do 

Crioulo de Cabo Verde. Cabe realçar, porém, a ideia de que o prestígio 

advogado nesta pesquisa em favor do Crioulo não ocorre em detrimento do 

Português. Pelo contrário, tanto o Português quanto o Crioulo das ilhas 

constituem sistemas linguísticos que formam o patrimônio imaterial dos cabo-

verdianos, e assim devem ser tratados.  

 

2.5.3 Obstáculos à construboração do bilinguismo em Cabo Verde 

 

A formação do bilinguismo em Cabo Verde é fruto de uma aventura 

histórica, cuja importância se mantém viva nos dias atuais. De um lado, a 

Língua Portuguesa, herança do colono, que se transforma em língua oficial do 

País, relegando para o segundo plano a língua nacional, e que permite à 

Nação certa integração na comunidade internacional. Por outro lado, a mesma 

língua nacional se transforma numa língua viva de integração. Verifica-se, 

entretanto, é que, pela sua importância, como instrumento/fator de identidade 

nacional e instrumento pelo qual se processa a integração das ilhas e dessas 

com a diáspora cabo-verdiana, a valorização do patrimônio nacional que é o 

Crioulo ainda enfrenta um sem-numero de dificuldades de ordem política e 
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prática. A valorização da língua Crioula deve passar pela definição de um 

conjunto de objetivos que deverão nortear a definição de uma política para a 

Língua Materna.  

Cabo Verde terá pela frente um grande desafio na constituição de 

bilinguismo real, que situe em pé de igualdade o Crioulo e o Português. Este 

desafio deverá apostar na Língua Portuguesa como língua oficial, sem 

descurar a progressiva transformação do Crioulo numa língua com identidade 

própria, ao lado do Português, no sistema educacional. A gradual acessão do 

Crioulo como língua co-oficial passa pelo reconhecimento, por parte da 

sociedade e das autoridades, de que o Crioulo reúne todas as condições para 

se transformar num instrumento de conhecimento na educação, administração, 

na politica, nos negócios e na literatura. Veiga (2004) entende que o 

estabelecimento do bilinguismo deverá ser orientado por princípios como o 

pragmatismo, realismo, integração e complementaridade. Indubitavelmente, o 

ser e o estar dos cabo-verdianos estão intimamente ligados à coexistência de 

dois sistemas de códigos linguísticos bem definidos, complementares, mas 

igualmente autônomos - o Crioulo e o Português - ambos intimamente 

associados à “história e antropologia diglóticas”.  

A institucionalização do bilinguismo deverá ser norteada para a 

valorização do Crioulo e do Português, visando, na primeira etapa deste 

processo à criação de condições para a adoção do Crioulo no sistema 

educativo nacional como segunda língua, a sua introdução no rigor do ensino e 

aprendizagem, democratizar o seu acesso até a sua transformação na primeira 

língua. Para tanto, será necessário, consoante pensa Veiga (2004), criar um 

ambiente e uma mentalidade favoráveis à sua valorização e dignificação; 

oficializar o alfabeto que satisfaça as especificidades regionais; estimular a 

criatividade literária; sobretudo nos jovens; encorajar o seu uso na 

comunicação coletiva; promover o uso oral do Crioulo nas situações formais; 

introduzir o uso escrito do Crioulo na Administração em paralelo com o 

Português; desenvolver e prestigiar a investigação linguística; promover a 

formação dos professores; buscar pontes para harmonizar as variantes 

regionais, sempre que possível; dinamizar a preparação do material didático 
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em todas as variantes regionais; e introduzir uma legislação especifica sobre a 

promoção do estatuto oficial do Crioulo, como língua co-oficial de Cabo Verde.  

 

2.5.4 Estatuto do Crioulo 

 

Perspectiva de Veiga (2004), apesar de sua funcionalidade linguística e 

da sua utilidade informal abrangente, o estatuto da língua Crioula afirmação 

irregular, às vezes problemática. Em meados do século XIX, as pessoas se 

preocupavam muito mais com as funcionalidades linguísticas do que com o 

estatuto social propriamente dito da Língua Crioula. Mesmos entre os brancos, 

negros e mulatos, era corrente a ideia de que a Língua Crioula fosse o veiculo 

de comunicação entre eles. Situação contrária era vivida por uma pequena 

parte, para quem a língua Crioula representava uma ameaça ao Português, 

chegando a escrever ao rei de Portugal, dando conta de suas preocupações 

em relação ao avanço do Crioulo em detrimento do Português.  

Na partir da metade do século XIX, ocorreu um movimento contrário, com 

a massificação do ensino oficial do Português e aumento do número de escolas 

oficiais pelo Arquipélago. Foi, sobretudo, desde este momento, que o estatuto 

do Crioulo (estilo de terra) começou a dar lugar a outros estatutos de caráter 

mais valorativo do que funcional da língua Crioula. Também nesta época 

ocorreu a maior estigmatização da Língua Crioula de Cabo Verde, associada 

às deformações do Português da região sul de Portugal, e, como tal, não 

expressa nem regras, nem gramática, tampouco como algo que mistura 

elementos das línguas africanas trazidas pelos escravos com as formas antigas 

do Português. Este estatuto permanece até a Independência em 1975, 

desaparecendo com a crescente onda de nacionalismo em torno das “coisas 

da terra”. 

Veiga (2004) argumenta que o estatuto universal da língua Crioula foi 

defendido, já na segunda metade do século XIX, por escritores e compositores 

cabo-verdianos, como António de Paul Brito, Eugênio Tavares e Pedro 

Cardoso, e, mais tarde, por muitos poetas, trovadores, músicos e 

investigadores. Do ponto de vista político e institucional, só em março de 1998 

foi que o Governo de Cabo Verde decidiu pela aprovação, a título experimental, 

do alfabeto, da criação de condições para a oficialização conforme o programa 
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de Governo (Boletim Oficial nº 12, de 30 de março de 1996). A Resolução nº 

8/96 do Governo de Cabo Verde declara as intenções do Governo quanto “à 

necessidade de promover maiores incentivos com vista à promoção de obras, 

estudos e trabalhos sobre o Crioulo, em Crioulo”. (VEIGA, 2004, p. 136).  

Pelo Decreto-lei nº 67/98, de 31 de dezembro, o Governo aprovou, a título 

experimental, um alfabeto unificado para a escrita do cabo-verdiano, designado 

de ALUPEC. Com a revisão constitucional de 1999, a questão da língua Crioula 

voltou a entrar na agenda política, com a Assembleia Nacional a delegar ao 

Governo as competências para criar as condições necessárias para a 

oficialização do Crioulo em paridade com a Língua Portuguesa.  

Segundo Veiga, Cabo Verde é um dos poucos países em África onde a 

“construção” do bilinguismo não se choca com a valorização do 

multilinguíssimo dominante na maior parte do Continente, o que, para o autor, 

se configura como vantagem na constituição de uma comunidade linguística 

coesa e na partilha do patrimônio e dos destinos de toda uma nação.  

 

2.5.5 A presença do Crioulo nas artes e na vida social 

 

Numa sociedade em que a quase unanimidade das famílias se comunica 

no seu seio utilizando exclusivamente o crioulo, é na vida familiar que essa 

língua recebe o maior contributo para o seu desenvolvimento e afirmação. 

Além disso, o Crioulo está presente nas várias esferas sociais. 

A literatura, em sua forma oral nas ilhas (histórias tradicionais, adivinhas, 

lendas etc.) é quase toda ela expressa em crioulo, entretanto, muito se perdeu 

destas produções em decorrência da má preservação. Já nas produções 

literárias escritas, até finais do sec. XIX, predominava o uso do Português em 

detrimento do Crioulo, tendo as primeiras produções em Crioulo surgido nos 

dois volumes do Almanaque Luso Africano, em 1894 e 1899, com o título de 

Poesia Popular. (FREITAS, 2011, p. 156). Seguiu-se mais uma publicação em 

1910, Canções em Crioulo, e em 1932, Mornas, publicado por Eugénio Tavares 

que, segundo essa mesma pesquisadora, foi o primeiro a dar prestígio à língua 
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materna cabo-verdiana ao afastá-la do estigma de “pidgin1”. Em 1933, Pedro 

Cardoso, outra figura de referência, publicou Folclore Cabo-verdiano em forma 

de poemas que exterioriza os usos e costumes das ilhas. 

O incentivo para a utilização do crioulo na literatura também foi feito pelo 

poeta Gabriel Mariano que, segundo Freitas, em 1965, expressou a ideia de 

que o Crioulo já podia ser usado na literatura, particularmente na poesia, já que 

era uma língua tanto popular quanto erudita, e que, por conseguinte, poderia 

transmitir a expressão genuína da sociedade. Na mesma linha, os autores 

Nuno Miranda e Aurélio Gonçalves defendiam o argumento que o Crioulo era 

rico o suficiente para transmitir a originalidade cabo-verdiana. Durante a luta de 

libertação, surgiram poemas de protesto em língua materna, e, com o 

aproximar da independência, muitos meios de comunicação passaram a usar a 

língua materna nas suas publicações, tendo mesmo surgido, já no Cabo Verde 

independente, um jornal que viria a ser um dos mais importantes do País, cujo 

nome era escrito em crioulo Voz di Povo. 

No que concerne ao domínio musical, o Crioulo tem na música a sua 

presença mais expressiva. Eugénio Tavares, no final do sec. XIX, 

institucionalizou a “morna2” como uma forma musical que expressa o 

sentimento caracteristicamente cabo-verdiano, utilizando a língua materna. 

(FREITAS, 2011, p. 156). Depois desse evento, a produção musical em língua 

crioula não parou de crescer, tornando-se um dos traços de manifestação da 

cultura cabo-verdiana.  

Paralelamente, outros gêneros musicais também foram ganhando 

expressão e com eles a valorização do crioulo. Isso despertou na elite um 

interesse para o estudo das tradições orais numa perspectiva estética e 

etnocultural, que levou a várias publicações, em particular, Mornas de Eugénio 

Tavares; Folclore Cabo-verdiano, de Pedro Cardoso, além de outros escritores 

e compositores, como Teixeira de Sousa, Baltazar Lopes, Felix Monteiro, B. 

Léza e Jotamonte, que deram o seu contributo com produções feitas nas 

                                                           
1 Pidgin: espécie de interlíngua criada por várias comunidades em contato para ser utilizada 
como língua franca entre elas. 
2 Morna: gênero musical genuinamente cabo-verdiano que expressa em Crioulo a saudade, o 
amor além de outros sentimentos profundos da alma do cabo-verdiano. 
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variantes do Crioulo, valorizando-o e elegendo-o como a principal forma de 

extravasar o que ia na alma do cabo-verdiano.  

Assim, tanto no Território Nacional como além fronteiras, cantores como: 

Cesária Evora, Bana, Ildo Lobo, Gardénia Benrrós, Lura, Maira Andrade, Tito 

Paris, Suzana Lubrano, Gil Semedo, entre outros, ganham projeção e fazem 

sucesso em palcos mundiais cantando a música crioula. A música se mostra, 

pois, no campo em que a língua crioula mais se destaca, ultrapassando 

fronteiras, alcançando lugares de destaque internacional.  

O teatro, manifestação cultural que em Cabo Verde aparece também nas 

religiões, é outro domínio cultural que destaca e valoriza o Crioulo. Surgem 

grupos de teatrais que trazem ao palco, além de readaptação de peças 

universais, aqueles que retratam a realidade do povo das ilhas utilizando a 

língua materna.  

Nos mais diversos serviços da Administração Pública também se utiliza o 

crioulo, embora os documentos sejam escritos em Português. Na Assembleia 

Nacional, aumentam as intervenções em crioulo, e, quando isso acontece, o 

registo dessas intervenções também é feito em Crioulo, utilizando como base o 

Alfabeto Unificado Para a Escrita do Cabo-verdiano, ALUPEC. 

Na imprensa, verifica-se menor uso do Crioulo e a justificativa está no não 

ensino do Crioulo nas escolas mediante a proposta do ALUPEC ou de outras 

anteriormente surgidas na sociedade. Consoante informa Freitas (2011), 

entretanto, no domínio da onomástica, há intensiva presença de expressões 

crioulas, marcadamente na toponímia das ilhas em que cada uma delas, 

paralelamente à grafia em Português, tem uma correspondente em Crioulo 

utilizada pelos jornais. O mesmo acontece em relação à antroponímia oficial, 

que, em razão da necessidade de imprimir expressividade e intimidade a esses 

nomes, os transforma em alcunhas. 

Na rádio, por ser um meio de comunicação oral, o Crioulo tem espaço 

maior do que na imprensa escrita, sendo utilizado para divulgar a informação 

por meio do programa Notisia na linga di terá dentre outros. O Crioulo ganha 

destaque nesse meio de comunicação nos períodos eleitorais, em que os 

candidatos, na ânsia de chegar mais perto dos eleitores e fazer com que o seu 

programa seja entendido por todos, fazem os debates e intervenções em 

Criuolo, utilizando as diversas variantes. No que concerne à publicidade, 
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muitas campanhas são elaboradas em Português, porém se verifica um grande 

aumento da preferência por campanhas feitas em crioulo. Uma vez que as 

campanhas publicitárias objetivam convencer as pessoas, elas são feitas em 

Crioulo como estratégia para melhor captar a atenção do receptor. Enfatizando 

esse aspecto, Freitas defende a opinião segundo a qual,  

 

No campo da publicidade a linguagem apelativa exige que o discurso 
seja veiculado na língua que maior domínio oferecer em termos de 
compreensão e de interpretação – o criuolo. A televisão transmite 
propagandas educativas ligadas à educação para a cidadania e para 
a proteção ambiental, bem como a higiene pessoal, em crioulo. 
(FREITAS, 2011, p.172).  

 

É nessa perspectiva que aqui também se advoga o entendimento de que 

o Crioulo deva ser utilizado nas escolas quando de Educação Ambiental se 

tratar, por ser a língua que os cabo-verdianos mais dominam, assim como pela 

carga afetiva que possui.  

Desde a Independência, a Língua Portuguesa foi reconhecida como oficial 

e de ensino em Cabo Verde, figurando como a língua veicular no sistema de 

ensino. Ações, ainda que tímidas, no entanto, são manifestas no intuito de 

introduzir o Crioulo no sistema de ensino. Em 1980, foi incluída a disciplina 

Língua Cabo-verdiana no curriculo do curso de Estudos Cabo-verdianos e 

Portugueses, lecionado pela então Escola de Formação de Professores do 

Ensino Secundário, para dar resposta a uma das recomendações do Colóquio 

do Mindelo, realizado em 1979, ao determinar que se deveria introduzir o 

Crioulo no ensino, começando pelos níveis mais altos. Nessa disciplina, 

estudavam-se a origem, a estrutura e a evolução do Crioulo. Esse esforço em 

estudar a língua materna continuou na agora Universidade de Cabo Verde, 

onde é oferecida a disciplina semestral Linguística Cabo-verdiana, trabalhando-

se a estrutura da língua, mas não a melhor forma de ensiná-la aos alunos. No 

que concerne ao currículo, a presença da Língua Crioula se verifica no 10° ano 

de escolaridade, em que é ministrada a disciplina Cultura Cabo-verdiana, que 

aborda a questão da origem e evolução do Crioulo, sem, contudo, entrar na 

parte da estrutura e funcionalidade. 

No que concerne a trabalhos científicos cujo objeto de estudo é o Crioulo, 

registra-se um crescente interesse por parte dos pesquisadores ao longo dos 
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anos. O primeiro estudo de que se tem notícia, segundo Freitas (2011), data de 

1880 e pertence a Adolfo Coêlho, num trabalho em que o referido linguista 

tenta encontrar correspondências entre o Crioulo e o Português mediante a 

tradução de cartas. O trabalho intitulava-se Os Dialetos Românicos ou 

Neolatinos, na África, Ásia e América . 

Em 1886, é a vez de Joaquim Vieira Barbosa e Custódio José Duarte 

publicarem o trabalho intitulado O Crioulo de Cabo Verde: breves estudos 

sobre crioulo das ilhas de Cabo Verde oferecidas ao Doutor Hugo Schuchardt. 

Seguiu-se a primeira tentativa de se escrever a gramática do Crioulo por 

António de Paula Brito, imitado mais tarde (1933) por Pedro Cardoso o qual 

escrevia Noções elementares de Gramática: Fonética, Morfologia e Sintaxe. 

Napoleão Fernandes escreveu O Léxico do Dialeto Crioulo de Cabo Verde, que 

foi publicada postumamente (40 anos após se ter iniciado a sua elaboração).  

Apesar de reconhecer o contributo que os referidos trabalhos deram para 

a valorização do Crioulo, não se lhes reconhece o cunho científico, uma vez 

que foram desenvolvidos por autores que não eram nem linguistas nem 

filólogos (exceto Adolfo Coelho, que, sendo linguista, não conhecia bem a 

Língua Crioula). Assim sendo, considera-se que Baltazar Lopes foi o primeiro 

cabo-verdiano a desenvolver um trabalho científico, tendo por objeto de estudo 

o Crioulo, com a publicação da sua monografia O dialecto Crioulo de Cabo 

Verde, em 1957. (FREITAS, 2011). 

Seguem-se outras publicações num esforço conjugado para valorizar a 

língua materna, assim como a realização de colóquios sobre o tema, seguindo 

as orientações da Organização da Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, UNESCO. De se destacar é o I Colóquio sobre o Crioulo de Cabo 

Verde, em 1979,onde foi apresentada, pelo linguista Manuel Veiga, a proposta 

de alfabeto fonético-fonológico. Rejeitado na altura, essa proposta figurou, em 

1982, na obra Diskrison strutural di língua kabuverdianu. António Carreira 

também deu a sua contribuição para os estudos do Crioulo, ao publicar, em 

1982, a obra O Crioulo de Cabo Verde: Surto e Expansão. Várias outras 

publicações foram surgindo nesse âmbito, de destacar: Introdução à Gramática 

do Crioulo, de Manuel Veiga (1995); Bilinguismo ou Diglossia, de Dulce Almada 

(1998); Crioulo de Cabo Verde: situação sociolinguística da Zona de 
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Barlavento, de Carlos Alberto Delgado (2008); Nu bem papia kabuverdianu / 

Vamos falar Cabo-verdiano, de Nicolas Quint (2011). 

Em 1998 foi oficializada, por decreto-lei, a proposta de base do Alfabeto 

Unificado Para a Escrita do Cabo-verdiano, estipulando-se um período 

experimental de cinco anos. Volvidos, porém, vários anos, ainda não é sensível 

a sua socialização, principalmente no âmbito dos professores que dizem 

desconhecê-lo. Ações e medidas para a valorização do Crioulo como língua de 

ensino constam dos programas dos sucessivos governos, contudo, na prática, 

pouco fez nesse sentido. 

Freitas cita um texto proferido (2002) no fórum Caminhos da Valorização 

da Língua Cabo-verdiana – o papel da Assembleia Nacional, pelo então 

presidente da Assembleia Nacional, Aristides Lima, em que ele disse que: 

 

[...] o poder político tem urgentemente de fazer mais do que fez até 
agora. Ele está convocado a, eventualmente, fazer o seu exercício de 
desalienação cultural. Ele está convocado a reconhecer à língua mais 
falada pela comunidade cabo-verdiana um estatuto de igual dignidade 
que o português. Ele está convocado a reconhecer a cada um de nós 
o direito ao ensino em língua cabo-verdiana, ao lado do direito ao 
ensino em Português; a reconhecer o direito do uso do crioulo em 
correspondências e documentos oficiais e , ainda o direito a uma 
presença equitativa do crioulo nos meios de comunicação social do 
estado. Isto não é nenhum favor. É tão-somente escutar o imperativo 
do direito humano à língua e reconhecer o direito à igualdade de duas 
línguas que caracterizam a nossa cultura. (FREITAS, 2011, p.185). 

 

Das palavras do então presidente da Assembleia Nacional, possível 

depreender que existe vontade, mas faltam ações concretas por parte de quem 

de direito, para que o Crioulo alcance o tão almejado e merecido 

reconhecimento na sociedade cabo-verdiana. 

No ensino - esfera social de eleição - verificamos que ações tímidas são 

tomadas pelas autoridades no sentido de aproximar a língua materna, 

considerada como manifestação privilegiada da cultura, do ensino. Isso vem 

explícito na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) no seu artigo 9 

(Educação e Identidade Cultural), que defende se dever basear a Educação 

nos valores, necessidades e aspirações, tanto coletivas quanto individuais, e 

esta deve estar ligada à comunidade, agregando ao processo educativo os 

aspectos mais importantes da vida e cultura dos habitantes das ilhas. Segundo 
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essa Lei, o reforço da identidade cultural e a integração das pessoas na 

coletividade só serão alcançados com a valorização da língua materna. 

(FREITAS, 2011, p.186). 

Com suporte nessa ideação, este trabalho à elaboração da identidade 

nacional do povo cabo-verdiano, que tem na língua e no espaço elementos 

constitutivos essenciais dessa formulação. 

 

2.5.6 O papel do Crioulo na “descolonialidade” 

 

O pesquisador e linguista cabo-verdiano Manuel Veiga (2004) acentua 

que a evolução da Língua cabo-verdiana se deu em períodos mais ou menos 

distintos: o primeiro coincide com a fase escravagista (desde a segunda 

metade do sec. XV) e foi protagonizado pelos colonos portugueses e por um 

grande contingente de escravos negros “[...] arrancados compulsivamente de 

diversas comunidades africanas onde viviam no equilíbrio ecológico e 

psicológico da sua tabanca.” (VEIGA, 2004, p.31); o segundo período, 

caracterizado por um sentimento nativista intrinsecamente ligado ao sentido de 

pertença, partilha e estabelecimento da “Nação Cabo-verdiana”, que antecede 

à própria formação do Estado (juridicamente falando), e que conduz à 

afirmação da “crioulidade”3. 

É nesse período que surge o gênero musical designado por “morna”, 

considerada como outro “aglutinador” da “crioulidade”. Manuel Veiga reitera a 

ideia de o nativismo concedeu sua contribuição para o início de uma nova era 

em Cabo Verde no que se refere ao Crioulo, ainda que a sua efetiva 

valorização e a luta para a sua elevação à língua nacional só se tenha 

verificado após 1975, data da independência do País. (VEIGA, 2004, p. 35). O 

terceiro período é conhecido como criolista e tem como referência um marco 

histórico para a cultura das Ilhas: o surgimento do “Movimento Claridoso”4; o 

quarto período é o universalista em que predomina nova atitude: a de olhar 

Cabo Verde, tanto de dentro para fora como de fora para dentro.  

                                                           
3Sentimento de pertença, com o cabo-verdiano a reivindicar para si as suas origens crioulas. 
4Movimento literário nascido por volta do ano de 1936, que pretendia ser genuiamente caboverdiano, 
atacando os problemas sociais por meio da prosa e da poesia. O nome “claridoso” provém da primeira 
revista do movimento, denominado de Claridade para desviar a atenção da polícia política portuguesa.  
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Com a Independência política, em julho de 1975, entretanto, o Português 

foi formalmente declarado “língua oficial” do jovem Estado, à revelia de um 

amplo movimento nacionalista e cultural de apelo às raízes, que rodeou esse 

momento histórico. De um lado, a afirmação das raízes, do nacional expresso 

na Cultura, na Política, na Administração com o rompimento das práticas do 

antigo colono. De outra parte, o Português ganhou estatuto de língua oficial 

desse novo País, acabado de nascer. Como relatam, no entanto, algumas 

fontes, a contestação à hegemonia do Português no Arquipélago é anterior à 

Independência. Surge com a publicação, em 1936, da Revista Claridade, na 

qual um grupo de intelectuais cabo-verdianos contestava a dominação cultural 

estrangeira.  

O movimento literário denominado Claridade é um, dentre vários, exemplo 

dessa oposição. Uma das principais bandeiras desse movimento era a 

valorização da realidade sociocultural local e suas especificidades. Apesar da 

resistência local,contudo, de fato, em decorrência da imposição estrangeira, o 

Português é “língua oficial” em Cabo Verde e vigora desde 1460. Ainda hoje é 

discutido, se o movimento dos intelectuais associados em torno do movimento 

claridoso visava, de fato, combater o Português. Há quem defenda a ideia que 

o movimento “apenas” buscava certa paridade entre o Crioulo e o Português. 

Outros postulam como um dos propósitos do grupo o de suprimir a onipresença 

do Português da vida social e cultural do Arquipélago.  

Essa visão, entretanto, carece de mais e melhores explicações, na 

medida em que, em uma situação de dominados, os nativos poderiam resistir, 

mas não ao ponto de impor suas vontades ao dominador, a não ser em 

condições de revoluções. Apesar dessa imposição, dados históricos 

comprovam que o crioulo ou “falar da terra”, como era conhecido, gozava de 

grande preferência dos habitantes das ilhas antes do século XIX. Segundo 

Manuel Veiga (2004, p. 84), contudo, 

 

o alargamento do ensino formal no século XIX e a criação do 
Seminário-Liceu de S. Nicolau5, na segunda metade deste mesmo 
século (1867) constituíram, por um lado, os principais entraves ao 
desenvolvimento do Crioulo de Cabo Verde, por outro lado, criaram 
as condições estruturais e institucionais para a afirmação e o 

                                                           
5Seminário da Igreja Católica, construído na Ilha de São Nicolau, destinado à formação de padres e que 
durante muito tempo funcionou como única instuição de formação no arquipélago de Cabo Verde. 
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desenvolvimento da Língua Portuguesa. A partir de então, o 
desenvolvimento das duas línguas passou a processar-se num 
contexto de contradições e de competição desigual, no âmbito 
político, cultural e linguístico. (VEIGA, 2004, p. 84). 
 
 

De conformidade como Primeiro Volume da História Geral de Cabo Verde 

(1991), a vivência de um longo período colonial, que se prolongou, desde a 

chegada dos primeiros colonos brancos ao Arquipélago em 1460, até 1975, 

ano de sua Independência Política, a sua proximidade ao Continente Africano e 

a permanência durante tão longo tempo dos dominadores externos 

favoreceram o surgimento de uma identidade própria, nem africana, nem 

europeia, mas absorvendo e incorporando elementos de ambas. Embora o 

Estado-Nação seja recente (1975), é possível identificar traços de uma 

identidade nacional.  

A identidade nacional, consoante a reflexão de Silva et. al. (2000), pode 

ser marcada por “símbolos” materiais e imateriais, podendo ser uma 

elaboração tanto simbólica quanto uma representação social. A luta pela 

afirmação dos traços culturais nas ilhas de Cabo Verde, tal como em todas as 

outras latitudes, teve causas e consequências naturais. Apesar de não ter 

registrado em seu território guerra que opusesse, em sentido formal, os 

exércitos dos oprimidos (nativos) e dos opressores (colonos), há registros de 

vários exemplos de conflitos e revoltas, e do surgimento do “movimento 

claridoso,” cujo objetivo principal era a valorização da realidade local e suas 

especificidades. Embora não estejam disponíveis estudos e pesquisas 

aprofundadas sobre o conteúdo e as motivações deste movimento, é possível, 

entretanto, distinguir nele traços simbólicos de reivindicações essencialistas.  

Com frequência, algumas reivindicações assumiram aspectos e contornos 

marcadamente de grupos de pertensa, com o cabo-verdiano a reivindicar para 

si as origens crioulas. Seria, entretanto, reducionista abordar a criação e a 

defesa da identidade nacional de Cabo Verde apenas pelo movimento de um 

grupo de intelectuais. O povo, por intermédio do seu linguajar, comida e 

vestimenta, assumiu tanto a tradição europeia como elementos marcantes e os 

traços da cultura africana a coabitar com a cultura dominante.  

O social e o simbólico, tratados por Silva et. al. (2000), são bastante 

acentuados em Cabo Verde, traduzidos na manutenção das características 
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tipicamente locais na dança, no artesanato, na alimentação e até na 

religiosidade. O fato mais marcante na história da formação da identidade 

nacional foi (embora carecendo de aporte científico que o tipifique) a 

resistência da língua materna. É certo que não há exemplos esclarecedores de 

uma oposição forte dos intelectuais cabo-verdianos à Língua Portuguesa como 

expresso. Pelo contrário, alguns intelectuais da época, como Baltazar Lopes de 

Silva (1907-1989), defendem, abertamente, a coabitação entre o Português e o 

Crioulo. Tal defesa não é obra do acaso. Cada ilha tem a sua variedade e o 

Português, por algum tempo, foi o elo. É desta forma, segundo Silva et. al 

(2000), que a identidade se insere “no circuito da cultura”, distinguindo algo que 

seja local, por meio de práticas de representações simbólicas que dão corpo à 

produção de significados, permeando “[...] todas as relações sociais, tendo em 

consideração a identificação” do povo de Cabo Verde. (SILVA et. al. 2000). 

Pelo exposto, é possível discutir a possibilidade de integrar a identidade 

cultural dos cabo-verdianos, pelo menos na vertente linguística, naquilo que 

Hall (2006, p.14) designa modernidade tardia. Com efeito, pelo menos, até 

onde se julga saber, o povoamento das ilhas de Cabo Verde corresponde ao 

momento do sujeito do Iluminismo que, por sua vez, coincide com a expansão 

dos “Descobrimentos Marítimos” (1460). Nesse sentido, e considerando que os 

“descobrimentos” coincidem, por sua vez, com aquilo que hoje é designado 

globalização, e, na ausência de elementos que confirmem a presença humana 

antes da chegada dos portugueses, é possível enquadrar a identidade cultural 

nessa corrente tardia. Supõe-se, todavia, ter em consideração o fato de que 

essa é apenas uma visão parcial do processo histórico em Cabo Verde. De 

todo modo, essa globalização teve impactos na formação do cabo-verdiano e 

sua identidade cultural tende a refletir essa miscigenação, que resulta do 

“intercâmbio” do Africano autóctone com o branco Europeu.  

 

2.6 A identidade cultural cabo-verdiana  

 

Brito Semedo (2006, p. 28) defende a opinião segundo a qual “[...] a 

identidade liga-se à percepção que cada individuo tem de si próprio, isto é, da 

sua própria consciência de existir enquanto pessoa na relação com outros 

indivíduos, com os quais forma um grupo social”. Semedo (2006. p. 34) define 
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Crioulo como “[...] uma dualidade étnica e cultural que se mantém numa 

individualidade linguística”. E ele cita um dos grandes escritores cabo-

verdianos, Baltazar Lopes, que assere o Crioulo de Cabo Verde como um 

fenômeno de cultura fundamental da formação da identidade dos cabo-

verdianos, uma vez que “O Crioulo tem os seus domínios em que ele é como a 

respiração do povo que o criou e dele se serve como instrumento de 

comunicação humana [...]”.(SEMEDO, 2006. p. 72). 

Relata, igualmente, momentos políticos em que as autoridades se 

mobilizaram numa tentativa de proibir que se falasse o Crioulo nas escolas, 

mas que falharam nos seus propósitos. Paralelamente a essa proibição, o autor 

traz a afirmação do escritor Baltazar Lopes, de 1957, que defendia que o 

Crioulo, já naquela altura, como oferecendo imensas possibilidades de 

expressão, permitindo até que os alunos discutissem sobre os exercícios em 

Crioulo. (SEMEDO, 2006, p.73). 

Semedo discorre sobre o que considera ser primeiro o estudo com 

tentativa de explicação das regras de gramática do Crioulo de Cabo Verde, que 

remonta a 1880 - Dialectos Creoulos – Portugueses. Apontamentos para a 

gramática do Creoulo que se fala na ilha de S. Thiago de Cabo Verde, feito por 

António de Paula Brito. Discursando um pouco sobre o Centro de Estudos 

Africanos (CEA), criado com o objetivo de estudar África e combater a 

alienação a que os nascidos nas colônias estavam submetidos, Semedo 

destaca a fala de Mário de Andrade, que diz:  

 

Era preciso dar a conhecer e conhecermo-nos a nós próprios. Para 
os Portugueses nós éramos assimilados... De África nós tínhamos a 
vivência, a vivência material, a vivência social, mas não tínhamos 
refletido sobre a nossa própria cultura, não tínhamos tido, nos países 
respectivos, a possibilidade de pensar a nossa própria cultura. 
(SEMEDO, 2006, p. 343).  

 

E uma das razões apontadas para isso era o facto de muitos não falarem 

a língua ou uma das línguas do País. O autor clama por uma “auto-

conciencialização” da cultura africana, de forma geral. Santos e Meneses 

(2010) problematizam esta questão e atribuem ao colonialismo, além de outras 

formas de dominação, esse domínio epistemológico que ocasionou a 
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supressão de formas de saber próprias dos povos e nações colonizados, 

impelindo muitos outros saberes para um plano menor. Santos e Meneses 

(2010) defendem o pensamento moderno ocidental como arrimado num 

sistema de visíveis e invisíveis distinções em que as invisíveis se estabelecem 

por meio de linhas que dividem a realidade social em dois universos distintos, 

sendo que um deles se torna inexistente e é produzido como tal. Argumentam 

que essa inexistência significa “não existir sob qualquer forma de ser relevante 

ou compreensível”. (SANTOS E MENESES, 2010, p. 31).   

De realçar, porém, a situação em Cabo Verde. em que o Crioulo, a 

despeito das investidas dos detentores do poder, nomeadamente dos colonos, 

sobreviveu, negando mesmo o espaço comunicacional ao Português 

pretendido por estes. O uso da Língua Portuguesa ficou restrito ao oficial e em 

ambientes formais, porquanto, no que concerne à comunicação oral, segundo 

relatos dos historiadores, mesmo os representantes da Metrópole recorriam ao 

Crioulo, portanto todos, sem exceção, nem distinção de classe social, se valiam 

do Crioulo nas comunicações orais.  

De acordo com a visão de Heilmair (2011), a discriminação social e 

cultural pelo uso da língua Crioula somente aflorou com a proliferação das 

escolas oficiais no País e a fixação do Português como língua exclusiva de 

ensino. Este fato é questionado, e, nesse âmbito, Heilmair (2011) acentua que 

o domínio exclusivo da Língua Portuguesa no espaço linguístico da área do 

ensino configura-se como um obstáculo ao desenvolvimento pleno e cognitivo 

daqueles que integram a comunidade educativa, ao mesmo tempo em que a 

ausência, do contexto escolar, da língua materna, que define essa comunidade 

e a sociedade em geral, desvirtua a identidade e a habilidade de comunicar. 

 

2.6.1 Identidade cultural conservacionista 

 

Hall (2006, p.14) escreve “Todas as relações fixas e congeladas, com o 

seu cotejo de relações vetustas representações e concepções, são 

dissolvidas”. A Independência Nacional, ocorrida em julho de 1975, parece, de 

fato, ter criado um despertar sobre a identidade nacional dos cabo-verdianos. 

É, contudo, forçoso nesta etapa atribuir etiquetas fixas à identidade cabo-
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verdiana, que se acha em profundas e constantes mudanças de paradigmas. 

As mudanças sociais ocorrem com grande intensidade e rapidez. A coisa 

estável, neste momento é a mudança. Segundo Hall (2006, p.17) “As 

sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança 

rápida e constante”, sendo, por conseguinte, esta a principal diferença entre as 

sociedades “modernas” e as “tradicionais”.  

Estes termos são alvos de controvérsia e não serão abordados neste 

ensaio. Valendo-se da definição, Giddens (apud HALL, 2006) sustenta o 

caráter permanente do passado nas sociedades tradicionais. Isto é, o passado 

é revisitado e trazido para o presente, por via de uma constante revisitação e 

veneração dos seus símbolos que procuram perpetuar as experiências das 

gerações. Nessas sociedades, ditas tradicionais, o passado e o presente se 

cambiam num moto-contínuo com o futuro, decorrente de práticas sociais.  

Assim sendo, o aparente abandono das tradições orais e da língua Crioula 

em Cabo Verde, em especial no seu insípido sistema educativo nacional em 

geral, e na educação ambiental em particular, é indiciador de que o legado do 

passado não se acha em conexão com o presente, de modo a provocar 

mudanças comportamentais no meio ambiente que se tenciona para a 

sustentabilidade das gerações futuras. Embora a Modernidade não seja 

definida apenas como “experiência de convivência”, com a mudança rápida, 

abrangente e contínua, ela seria é uma forma altamente reflexiva, na qual as 

práticas são constantemente examinadas.  

Efetivamente, louvando-se no ensinamento de Bakhtin (2006), o signo 

está ligado de forma indissolúvel à situação social. O signo é, para o autor, o 

substrato ideológico que orienta o dia a dia das pessoas em sociedade. Nesse 

sentido, não parece descabido associar a degradação ambiental às práticas 

produtivas desde a Revolução Industrial. Tal práxis deu origem às novas 

instituições sociais. Para a dialética marxista, tudo o que é ideológico tem 

significado e remete a algo fora de si. Sem signos, por outro lado, não há 

ideologia. Essa incursão pelo marxismo faz-se necessária no contexto da EA 

em Cabo Verde, onde práticas produtivas na indústria da construção em forte 

crescimento, influenciadas pelo turismo de massa, associado à incapacidade 

de respostas do Poder Público, empurram milhares de pessoas para a 

pobreza. Muitas delas sobrevivem graças à extração desenfreada de recursos 
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naturais como inertes nas praias e vales para abastecer a indústria da 

construção civil. Como resultado, assiste-se a uma precarização da 

sustentabilidade ambiental.  

Em reação, o Governo esboça planos e programas de educação 

ambiental, tendo o Português como idioma oficial e de aprendizado. O 

problema é que a maioria das pessoas não tem o Português como idioma do 

seu dia a dia. Logo, existe um descompasso das intenções do governo, em 

relação aos planos, projetos e programas de educação, e a principal 

ferramenta de trabalho: a língua. Isto porque as formas do signo são 

condicionadas tanto pela organização social de tais pessoas como pelas 

condições em que a interação acontece. (BAKHTIN, 2006).  

A identidade cultural, apesar de bastante investigada na teoria social, 

continua atual, haja vista as mudanças rápidas que estão a ocorrer nos 

contingentes atuais. Nas sociedades modernas, a mudança é a palavra de 

ordem, quanto mais não seja a interação que é proporcionada pelos meios de 

comunicação hoje à disposição das pessoas e organizações. Nas sociedades 

ditas tradicionais, o futuro, o presente e o passado interagem de forma a 

proporcionar a manutenção do antigo, transferido de geração em geração. 

Acredita-se que se vive agora o pós-modernismo cultural, marcado pela fusão 

e sobreposição de culturas.  

A compreensão da identidade cultural dos cabo-verdianos deve ser o 

primeiro passo para um projeto de Educação Ambiental que faça uso das 

potencialidades linguísticas do País e de suas especificidades. O uso da língua 

materna, o Crioulo, por estar ancestralmente associado à identidade do povo 

de Cabo Verde, exibe um potencial, proporcional à própria identidade, 

conservacionista por natureza; ou seja, a Educação Ambiental, quando feita em 

Crioulo, induz o destinatário da mensagem ambiental à conservação, porque 

esta faz parte da identidade cultural, eminentemente conservacionista. Os 

autores estudados neste projeto fornecem um arcabouço ideológico e funcional 

que permite ao estudante de educação ambiental alargar os horizontes de 

investigação. 
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3 QUESTÕES AMBIENTAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM CABO VERDE 

 

 Neste capítulo, são analisados os problemas ambientais na contextura 

global e em Cabo Verde em particular, fazendo-se, para tanto, uma 

recuperação sob o prisma ambiental, do homem cabo-verdiano, seus hábitos e 

costumes, no que tange à relação com o meio que o rodeia. 

 

3.1 Contexto global 

 

Diaz (2002), analisando a problemática ambiental, defende a posição 

que estes problemas estão relacionados aos problemas sociais (conforme o 

Quadro 1) e que se mostram mais graves nos países que, tendo sido 

colonizados politicamente, hoje sofrem de dependência econômica. Ele 

acredita que a educação é um meio para reverter essa situação, renovando os 

valores e a percepção do problema, estimulando o desenvolvimento de uma 

consciência e um compromisso que possibilitem a mudança das pequenas 

atitudes individuais, passando pelo envolvimento e participação ativa na 

resolução dos problemas. 

 

Quadro 1 - Da Evolução das concepções ambientais 

Data Valor Social Meio Ambiente Princípio 

1900 Progresso, Tecnologia Parques ou Santuários Estética 

1960 Qualidade de Vida Tratamento da contaminação Bem-estar 

2000 Preservação Desenvolvimento Sustentável  Ética 

Fonte: Díaz, 2002. 

 

Na perspectiva desse autor (IDEM, IBID), os problemas ambientais não 

têm alcance limitado no tempo e no espaço. Seus efeitos possuem dimensão 

que ultrapassa os limites de grupos humanos e fronteiras entre regiões e 

países. Em matéria de tempo, seus efeitos são difíceis mensurar, porquanto, 

que, em regra, são de médio e longo prazos.. Por isso, as concepções sobre o 

meio ambiente não podem ser concebidas fora e independentemente das 

representações coletivas ou valores sociais. Entre os estudiosos do tema 
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ambiental, Díaz (2002, apud GIOLITTO e CLAYRE, 1994) assinala que a 

“ciência clássica” não é capaz de oferecer soluções eficazes para os graves 

problemas ambientais do atual tempo. Os autores contestam o determinismo e 

a interpretação mecanicista da realidade que constituem a característica 

principal do modelo de pensamento ocidental contemporâneo.  

Para estes pensadores, a complexidade dos problemas ambientais de 

hoje somente se explica sob a perspectiva de um novo paradigma de 

conhecimento que tenha em consideração o paradigma da complexidade e do 

pensamento sistêmico. A complexidade enfatiza as relações e o todo sistêmico 

em oposição ao conhecimento parcelado. (DÍAZ, 2002, apud NOVO, 1990).  

 

3.1.1 Teoria da complexidade 

 

Na discussão sobre a verdadeira dimensão dos problemas ambientais, 

Díaz (2002, p.15) equipara a cultura a um sistema de conhecimentos, 

comportamentos e utensílios que transitam de uns para outros, o que exige um 

meio de adaptação dos humanos, permitindo-lhes comunicação e modificação 

do ambiente. A sobrevivência da espécie humana depende do grau de 

equilíbrio que este conseguir alcançar nas relações das três esferas (biosfera, 

tecnosfera e sociosfera) nas quais se insere. (DÍAZ, 2002, p.17). 

Ele destaca como grandes ameaças da biosfera as mudanças na 

atmosfera; a degradação da cobertura vegetal; a contaminação das águas 

continentais, a redução populacional e a perda da diversidade biológica. Na 

sociosfera, defende a perda do património e da diversidade cultural que 

culminou na degradação das condições de vida e no aumento das 

desigualdades. Além disso, destaca problemas como: a utilização desigual dos 

recursos; a geração de resíduos tóxicos e perigosos; a contaminação 

provocada pela alta industrialização dos países desenvolvidos; o deslocamento 

em massa da população, tanto dos países pobres para os ricos quanto dos 

meios rurais para os ambientes urbanos. Por tudo isso, supõe uma mudança 

de perspectiva no enfoque dos programas de Educação Ambiental, valendo-se 

de uma reflexão sobre a sua verdadeira dimensão. 
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Refletindo sobre as fissuras do paradigma mecanicista, Diaz (2002) 

destaca a capacidade humana de se adaptar às condições ambientais não 

apenas por meio de técnicas, mas também, e segundo o autor, em escala 

maior, “[...] em razão de suas formas de organização social e de aproximação 

simbólica do mundo natural”. (DÍAZ, 2002, p.23). O autor atribui à consolidação 

do paradigma mecanicista, juntamente com a ideia de liberdade da pessoa e 

de progresso indefinido, a ideia de domínio e enfrentamento da natureza. Para 

Díaz, esse modelo mecanicista, que continua sendo utilizado para resolver 

problemas concretos, não é capaz de dar conta, por si da complexidade dos 

problemas ambientais, necessitando do apoio de um novo modelo teórico, 

capaz de propor reflexões construtivistas e que “[...] considera o conceito de 

sistema como princípio básico que nos permite interpretar a realidade em 

termos de relações”. (DÍAZ, 2002, p. 29).  

Esse enfoque sistêmico conduzirá, segundo Díaz (2002), a uma ação 

por objetivos e a um ensino pluridisciplinar. Uma vez que, segundo o 

paradigma da complexidade, os educandos são pessoas com uma ideologia 

própria e “[...] critérios axiológicos pessoais, nos quais também deverão influir 

nossas próprias expectativas” não podemos almejar uma só resposta para as 

ações educativas. (DÍAZ, 2002, p.33). Díaz (2002, p.37) realça a ideia de que a 

finalidade da Educação Ambiental é a de conduzir à descoberta da ética, 

fortalecida por um conjunto de valores (a tolerância, a solidariedade ou a 

responsabilidade), atitudes e comportamentos. 

 

3.1.2 Impacto do pensamento sistêmico na Educação Ambiental  

 

Consoante leciona Díaz (2002, p. 30), as implicações para os sistemas 

educativos nacionais, decorrentes do pensamento sistêmico nas Ciências 

Ambientais, têm origem, entre outros, em Morin (1990) para quem há  

- a necessidade de associar o objeto a seu ambiente (eco organização);  

- a necessidade de unir o objeto ao seu observador; 
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- o abandono das leis deterministas e apresentações unidirecionais de 

fenômenos, além da aceitação das realimentações, das interferências, dos 

sincronismos e do aleatório; 

- a superação do princípio da causalidade linear e utilização do princípio 

da causalidade circular que comporta realimentações e sinergias ; 

- o confronto com a contradição como indício não do erro, mas como 

expressão do novo, do desconhecido; 

- relevância do êxito na compreensão da realidade, junto de outras 

possibilidades de evolução; e 

- a importância do novo, da inovação e as possibilidades de 

instabilidades para geração do novo.  

O paradigma da complexidade tende, deste modo, a modificar o sistema 

educativo em oposição ao paradigma analítico, linear. Os impactos no sistema 

educativo deverão ser notórios da seguinte forma: 

- concentra-se nas interações entre elementos da Educação Ambiental, 

e nos elementos em si; 

- considera os efeitos das interações, e não a natureza da Educação 

Ambiental; 

- apoia-se na percepção global (da Educação Ambiental) e não na sua 

precisão pontual; 

- modifica o grupo de variáveis de forma simultânea e não uma variável; 

- integra a duração e irreversibilidade e em face da irreversibilidade dos 

fenômenos; e 

- baseia-se nos modelos para avaliação dos fatos, e não em simples 

provas experimentais.  

Conclui-se deste modo que, do ponto de vista pedagógico e didático, o 

enfoque sistêmico conduz a uma ação por objetivos e a um ensino 
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pluridisciplinar, diferentemente do enfoque analítico que conduz ao ensino 

disciplinar.  

 

3.1.3 O resgate dos Valores na Educação Ambiental 

 

O paradigma da complexidade proposto para a Educação Ambiental, 

num contesto de mudança de comportamento e não de imposição, implica 

reconhecer no educando pessoa dotada das próprias ideologias, critérios 

axiológicos pessoais, nos quais também deverão influir as suas expectativas. 

(DÍAZ, 2002, p. 33). Com efeito, não possível esperar respostas unidirecionais 

às propostas educativas, visto que os valores e atitudes são desenvolvidos em 

contextos de realidade e interação da pessoa com o seu meio ambiente, como 

projetos ideais de se comportar e de existir que as pessoas apreciam e buscam 

ao mesmo tempo, orientando sua atividade. Daí a necessidade e a importância 

da relação dinâmica com os problemas da realidade. Os novos valores tendem 

a surgir com origem em atitudes relacionadas entre si, como convicções 

duradouras em relação a determinadas condutas como é o respeito ao meio 

ambiente. O paradigma da complexidade supõe, de saída, que, sem um 

conhecimento claro da natureza dos valores pelo educador, não há a interação.  

A nova escola deve ter como meta a formação de pessoas com 

capacidade de intervenção na realidade global complexa. Por isso, a educação 

deve se adequar em seu conjunto aos princípios do paradigma da 

complexidade e, por isso mesmo, às características de uma aproximação 

sistêmica. Díaz (2002) enfatiza a ideia de que a educação no e para o meio 

ambiente não será tanto aquela que atenda aos problemas ambientais, e que 

faça se tomar consciência da sua gravidade, mas sobretudo a que ajuda a 

incorporar o sistema educativo aos próprios fundamentos e princípios básicos 

do paradigma da complexidade ou paradigma ambientalista. Nesse sentido, o 

autor enumera algumas contribuições básicas da perspectiva sistêmica para a 

educação:  

- a caracterização do conhecimento como um conjunto de ideias, 

configurado a partir das interações entre estas e a organização de uma 

maneira hierárquica; 
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- o caráter evolutivo, processual e relativo do conhecimento, que 

determina uma construção gradual e progressiva deste conhecimento; e 

- a distinção entre um conhecimento disciplinar (um conjunto de ideias 

relativas a campos concretos do saber) e um conhecimento meta-disciplinar 

(conjunto de ideias que têm um caráter de cosmovisão e que compreendem 

categorias gerais para compreender a realidade).  

A finalidade da Educação Ambiental é conduzir levar à descoberta de 

certa ética, fortalecida por um sistema de valores, atitudes e comportamentos, 

destacando, entre eles, questões como a tolerância, a solidariedade, a 

responsabilidade. A Educação Ambiental também deveria permitir o progresso 

na busca de valores mais adequados a um verdadeiro desenvolvimento 

sustentável. (DÍAZ, 2002, p. 37).  

A influência do paradigma mecanicista sobre os sistemas de educação, 

entretanto, em vários países persiste ainda hoje, determinando o modo 

operacional das relações no seio da sociedade (sociosfera) e que afeta 

especialmente os sistemas econômicos e a evolução educacional nessas 

sociedades. A problemática ambiental, no entanto, está associada a um 

conjunto de problemas de caráter social, sobretudo nas pequenas economias 

periféricas que passaram por uma transformação ou substituição do 

colonialismo político e que buscam a sua independência econômica, como 

refere Díaz (2002). Se a Educação Ambiental, entretanto, preconiza a 

transformação dos comportamentos das pessoas para alterar a sua conduta 

em relação ao ambiente, de modo que as gerações futuras tenham direito a um 

ambiente sadio, para a satisfação das suas necessidades, então as bases 

sobre as quais se assenta o novo modelo de relação homem – natureza, de 

acordo com a Comissão Mundial do Meio Ambiente e do Desenvolvimento das 

Nações Unidas (Nosso Futuro Comum, 1989), citado por Díaz, devem prever a: 

- manutenção dos processos ecológicos; 

- preservação da diversidade genética; 

- conscientização e respeito social; 

- utilização racional dos recursos; 
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- fortalecimento da identidade cultural; e 

- eficácia maior da gestão econômica.  

A Educação Ambiental deverá produzir efeitos qualitativos e 

quantitativos na medida em que forem utilizados produtos que ensejem 

menores impactos ambientais e que levem em conta as condições para a sua 

produção e, consideram o ajuste do consumo ao necessário e de acordo com a 

filosofia de vida menos dissipadora e mais solidária. (DÍAZ, 2002, p. 43). A 

Educação Ambiental é expressa como a chave para renovar os valores e a 

percepção dos problemas ambientais, desenvolvendo uma consciência e um 

compromisso que possibilitem a mudança de atitudes individuais e a 

participação e envolvimento na resolução dos problemas ambientais na 

contextura local.  

 

3.1.4 Desafios para a Educação Ambiental  

 

Em escala global, especialistas entendem que os governos enfrentam 

alguns desafios importantes na sua decisão de implantar uma Educação 

Ambiental de qualidade. Díaz (2002) sublinha a ideia de que os maiores 

desafios enfrentados atualmente são:  

capacidade para desenvolver novas formas de organização do processo 

educativo usando todos os recursos potenciais da sociedade, criando alianças 

entre o poder público e os agentes sociais e econômicos, de modo a fomentar 

a participação de diferentes estratos da população, de acordo com as suas 

próprias expectativas e ambições; e 

capacidade para desenvolver novos programas, metodologias e 

enfoques que ajudem os cidadãos a resolver os seus próprios problemas cada 

vez mais complexos.  

Consoante alcança Jacobi (2003, p. 191), há a percepção de que a “[...] 

complexidade dos problemas ambientais decorre de múltiplas práticas e 

possibilidades e sua compreensão exige uma nova racionalidade onde se 

articulam a técnica, a natureza e a cultura”. Corroborando essa ideia, Bordas e 
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Matos, em Diálogos em Educação Ambiental (2012, p. 42) defendem a noção 

de que: 

[...] cada cultura promove projetos de vida e entendimentos entre os 
seres humanos e, assim acontecem trocas materiais e espirituais. 
Inscritos num contexto cultural, compartilhamos ideias, crenças, 
valores sentimentos e convicções. Assim, as ideias entre cultura, 
pensamento e linguagem oferecem um vasto campo de reflexão para 
educadores, por serem marcadores de campos simbólicos e 
significativos como material de troca. (DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 2012, p. 42). 

 

O Principio 19 da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano 

de 1972 salientava ser 

[...] indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, 
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos, para expandir as 
bases de uma opinião pública bem informada e propiciar uma 
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades, inspirada 
no sentido da responsabilidade quanto à proteção e melhoria do meio 
em toda a sua dimensão humana. (DÍAZ, 2002, p.54). 

 

Paulo Freire deixou na sua obra e práxis um legado à Educação 

Ambiental que nos permite discutir questões associadas às especificidades 

locais na tentativa de uma contextualização dos problemas e das 

potencialidades da Língua Crioula e da cultura de Cabo Verde no Sistema 

Educativo e na Educação para o Ambiente em particular. Ana Maria Freire 

(2003, p 14) defende a noção de que os princípios freireanos podem ser 

aplicados, de modo construtivo, na educação para o ambiente, e alega que, 

para que tal aconteça, 

[...] precisamos da educação conscientizadora, dialógica, da 
comunicação e da libertação. Do respeito e da valorização dos outros 
e das outras. Da colaboração e da participação que estimule a 
observação e a curiosidade dentro dos limites da ética. (NOAL, F. O. ; 
BARCELUS, V. H. L. 2003, p. 14). 

 

A dialogicidade suscitada por Freire será, portanto, analisada em torno da 

questão ambiental, como condição ético - antropológica da VIDA, para a 

libertação.  

Matos (2011), também preocupada com o tema Educação, aborda a 

dialogicidade, reforçando ser “imprescindível escutar e acolher a voz das 
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juventudes, dialogar com elas, respeitar suas práticas culturais na busca de 

uma sociedade mais humana”.  

Sobre esse resgate da humanidade, Figueiredo e da Silva (2012) 

defendem a educação dialógica, pois  

 

“[...] traz o compromisso fundante de recuperação da humanidade 
roubada. Instiga a verificar, a investigar as situações- limite que 
potencializam uma leitura consentânea com a percepção das raízes 
da colonialidade. FIGUEIREDO, J. B. A.; DA SILVA M. E. H 2012, p. 
84). 

 

Seguindo esse pressuposto, é possível afirmar que a Educação Ambiental 

é uma atividade mental que tem significados próprios, os quais precisam ser 

internalizados pelos destinatários, de uma forma não isolada do meio, da 

identidade e da cultura. Por exemplo, não faz sentido educar agentes 

ambientais localizados no semiárido sobre assuntos e temas específicos de 

zonas úmidas e vice-versa. O signo e significado têm que se corresponder, de 

modo que toda a atividade mental seja exprimível. No caso particular de Cabo 

Verde, o recurso ao uso da língua materna no ensino de questões ambientais 

desenvolve ao mesmo tempo a sua identidade cultural. 

 

3.2 Causas e consequências sociais dos problemas am bientais em Cabo 

Verde 

 

Cabo Verde é um pequeno arquipélago com limitados recursos naturais. 

Essa limitação é atribuída à origem vulcânica das suas dez ilhas e à sua 

localização na região do Sahel, fortemente influenciada pela proximidade do 

deserto de Saara. Além de parcos recursos naturais, os seus recursos 

ecológicos são, igualmente, limitados. Paralelamente a esses condicionalismos 

de ordem natural, a ação antrópica contribui o, grandemente, para a 

degradação dos seus frágeis ecossistemas. O clima das ilhas é caracterizado 

por duas estações: a seca que vai de dezembro a junho e a das chuvas que vai 

de agosto a outubro. Os meses de julho e novembro são considerados de 

transição. A escassez das chuvas constitui um dos graves problemas 

ambientais que assolam as ilhas. 
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3.2.1 Resgate histórico do ponto de vista ambiental 
 

Procedendo a uma recuperação histórica, do ponto de vista ambiental, 

Albuquerque e Santos (1991, p. 12) descrevem (por meio de um autor anônimo 

da Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo Verde, 1784) o 

espaço geográfico e a criação da sociedade cabo-verdiana: 

 

Temos assim um espaço geográfico muito bem delimitado, um 
pedaço de terra cercado de mar por todos os lados. Encontrado 
deserto, nele foram introduzidos dois grupos humanos diferentes: os 
Europeus e os Africanos, que aí praticaram permutas de grande 
envergadura, no sentido da aparente fixação de novos padrões 
culturais. Crises climáticas de anos sem chuvas limitaram as 
correntes de inovações técnicas no arranjo dos campos e de 
descoberta de novos produtos vegetais. Ainda que com diferenças 
sociais, contudo a tendência decorreu no sentido de uma 
generalização da pobreza. Foram-se fixando, ao longo dos 
processos, as permutas culturais, fundidas em diferentes aspectos da 
vida diária, da estrutura social, das crenças, das formas musicais 
correntes, dos usos linguísticos, etc. Estava criada a sociedade 
crioula, consumada a transmissão cultural entre Europeus e 
Africanos, respondido a sobrevivência local. (ALBUQUERQUE, L.; 
SANTOS, M. E. M. 1991, p. 12). 

 

A primeira localidade no arquipélago a surgir como um núcleo 

populacional onde se evidenciavam certas características urbanas foi a Ribeira 

Grande. Os autores locais explicam uma fisionomia completamente rural e 

tinham como principal atividade a agropecuária. Em Ribeira Grande, 

predominavam a atividade comercial, a existência de instituições de poder, 

povoamento concentrado etc. Além da população de origem reinol, iam 

surgindo outros agentes (almoxarifes, contadores, feitores, ouvidores, 

missionários, padres, provedores, entre outros), por entre os brancos europeus, 

à medida que a sociedade ia crescendo, para o controle das atividades que aí 

se desenvolviam, para a assistência espiritual, gestão politico-administrativa 

etc.. Por outro lado havia, os escravos, os negros foros e africanos livres, assim 

como os escravos fujões.  

Dos brancos europeus, nem todas as necessidades eram plenamente 

satisfeitas, mormente no que tange aos hábitos alimentares. Embora 

importassem do Reino os ingredientes para a confecção dos pratos, esses 

eram na sua maioria confeccionados pela mulher africana que os preparava à 
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sua maneira. Com o tempo, o europeu foi se adaptando, ainda que a 

contragosto. Com o passar das eras, a base da alimentação do cabo-verdiano 

passou a ser o milho, surgindo daí o prato que se considera ser nacional - a 

cachupa. 

Outros relatos recobrados por Albuquerque e Santos (1991), máxime a 

do Frei A. de Faria, em 1664, dão conta da população a pedir chuva nas 

procissões organizadas anualmente porque lhes faltava milho, base da sua 

alimentação. Mais tarde, outros autores renomeados da literatura cabo-

verdiana, como Baltazar Lopes também relatam, com suporte em experiências 

vividas, os problemas sociais provocados, principalmente, pela escassez das 

chuvas. Esses tiveram efeitos nefastos sobre a população, que mostrou, ao 

longo dos tempos, uma grande capacidade de recuperação.  

A satisfação das necessidades mais elementares da população depende 

da agricultura e das atividades complementares pelo que nessa área muito se 

tem feito com vistas a minimizar as consequências para a população. Uma 

dessas ações, segundo Albuquerque e Santos (1991), é a intensificação do 

aproveitamento dos regadios para alargamento das áreas de produção, tanto 

para a agricultura quanto para o gado. Tem-se incentivado, também, o cultivo 

de frutas, hortaliças e legumes frescos.  

 

3.3 Problemas ambientais em CV 

 

A agricultura tradicional é apontada como uma das ações predadoras do 

ambiente em Cabo Verde, notadamente a agricultura de sequeiro, praticada 

durante a curta estação chuvosa, mas que é responsável pela erosão de 

importantes parcelas de solo, e, razão das práticas de “monda”, que consiste 

na remoção, com enxada, de parte da vegetação considerada indesejada para 

o desenvolvimento das culturas de milho e outros grãos. Neste processo, parte 

importante das camadas de horizontes superficiais dos solos fica solta, e, com 

a chegada das chuvas, é levada pelas enxurradas. Acrescenta-se a isto o fato 

de grande parte de solos serem de acentuados declives, desnudados com 

muitos afloramentos rochosos, em que menos de 10% da terra emersa 

constitui terra agricultável, fato que acentua ainda mais o uso intenso do 

recurso natural solo. (GOMES, et. al., 2013).  
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As chuvas são esparsas e aleatórias e mal repartidas ao longo do 

território e da curta estação chuvosa, que normalmente se estende de junho a 

agosto. As autoridades acreditam no turismo como a principal atividade 

econômica, capaz de levar o País ao desenvolvimento, mas a sustentabilidade 

do tipo de turismo que é praticado nas Ilhas de Cabo Verde precisa ser 

estudada e comprovada. É o tipo de turismo direcionado para atender, 

essencialmente, à demanda externa, de alto poder aquisitivo, mas muito 

intensiva no uso dos recursos ecológicos.  

De um modo geral, segundo Gomes et. al. (2013) a fragilidade do 

ecossistema ambiental em Cabo Verde é atribuída aos seguintes fatores:  

• pequenez do seu território, limitando a existência, a expansão de 

recursos ambientais e a própria diversidade;  

• descontinuidade territorial e dispersão das ilhas, que aumentam os 

custos de infraestruturação e diminuem as conexões e sinergias internas; 

• predominância do clima semiárido do Sahel (região que se estende 

do ocidente do Continente africano até os limites do deserto do Shara, na 

região oriental e central do Continente, abrangendo mais de uma dezena de 

países), caraterizado pela enorme aridez, curtas estações de chuvas, o que 

condiciona a biodiversidade, a qualidade dos solos e a produção agropecuária;  

• relevo montanhoso, associado ao vulcanismo recente, que favorece 

a erosão, condiciona a produtividade e a qualidade destes; e 

• localização da zona de circulação oceânica, que favorece a 

circulação de poluentes jogados no oceano por navios petroleiros e que são 

posteriormente arrastados para as suas costas. 

Embora não citada explicitamente como a causa para debilidade 

ecológica, a vulnerabilidade econômica e social de uma franja importante da 

sociedade cabo-verdiana pode estar na origem de uma intensa degradação 

ecológica, desde a chegada dos seus primeiros habitantes. Atualmente o País 

é exemplo de grandes assimetrias regionais, seja na distribuição espacial e 

temporal dos recursos naturais, como a água e solos agricultáveis, seja no 
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âmbito da construção das infraestruturas estratégicas e necessárias para o seu 

desenvolvimento; acesso aos bens e serviços; e oportunidades de emprego.  

Sendo um país pobre, despojado da maioria dos recursos naturais 

necessários para o desenvolvimento econômico, Cabo Verde teve uma 

oscilação no desempenho do seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

medido pelas Nações Unidas. A Tabela que se segue mostra este desempenho 

no seu IDH.  

 

              Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano 

Anos IDH Variação 
2010 0,534 - 
2011 0,568           0,06  
2012 0,586           0,03  
Fonte: Adaptação de Gomes et. al.,2013. 

 

Entre 2000 e 2010, a população passou de 436.766 para 525.310 

habitantes, um crescimento anual médio de 2% ao ano, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE, 2000). No período 1993-2007, o PIB 

nominal passou de US$ 331,10 milhões para US$ 1.429,48 milhões, 

representando um crescimento global acumulado de 23,7% no período. 

(MOURA e ARAÚJO, 2012). Em 2010, a esperança de vida à nascença era de 

68,9 anos para homens e 76,1 anos para mulheres ao passo que a taxa de 

escolarização bruta conheceu avanços significativos nas ultimas décadas, 

havendo passado de 53,9 % e 65 % em 2000/2001 para 63,1 % e 73%, 

respectivamente, em 2009/2010. (GOMES et. al., 2013). Este é uma tendência 

positiva, mas muito abaixo das suas potencialidades e necessidades para 

inserir no mercado de trabalho milhares de jovens.  

A renda média mensurada pelo Produto Interno Bruto (PIB) passou de 

3.113 U$ dólares americanos dos Estados Unidos em 2010, para 3.609 dólares 

americanos em 2012; a cobertura dos serviços sanitários é composta por dois 

hospitais gerais, três hospitais regionais, 30 centros de saúde, 34 postos 

sanitários e 113 unidades sanitárias de base.  
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De acordo ainda com Moura e Araújo (2012), de forma geral, em Cabo 

Verde, apesar das estatísticas oficiais indicarem o fato de que mais 93% da 

população têm acesso à água potável (INE, 2007), observam-se, de outra parte 

, uma baixa qualidade da água e elevada precariedade no seu sistema de 

abastecimento, fatos atribuídos à própria incerteza, irregularidade e grande 

variabilidade da oferta, à baixa cobertura da rede pública de abastecimento 

(infima taxa de ligação domiciliar), predominância de formas tradicionais de 

abastecimento (fontes, chafarizes), custos elevados de acesso às fontes de 

abastecimento (distância e tempo).  

Em seguida são resumidos os principais fatores que condicionam a 

degradação dos recursos naturais em Cabo Verde, nomeadamente o seu solo 

e os outros recursos diretamente associados ao emprego deste. Gomes et al 

(2013) apontam que a degradação dos solos em Cabo Verde se decorre do 

seguinte:  

1) erosão acelerada dos solos, com a diminuição da camada 

superficial e substâncias orgânicas, aridificação dos solos pela perda de 

umidade e salinização, aumento da pedregosidade;  

2) diminuição dos recursos hídricos pelas secas prolongadas, 

torrencialidade das chuvas, falta de vegetação de intercessão;  

3) redução da infiltração, como consequência de elevada 

torrencialidade da chuva em vertentes íngremes e despidas de vegetação;  

4) perda da cobertura vegetal espontânea, prejuízo da flora e da fauna 

autóctones, diminuição da biodiversidade, incluindo perturbação na cadeia 

alimentar e ecossistemas terrestres;  

5) diminuição da capacidade de produção das atividades econômicas 

rurais, máxime agricultura e pecuária; e 

6) abandono de terras agrícolas de sequeiro em aldeias remotas, 

sobretudo pela camada juvenil. 
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Os fatores que afetam o ar atmosférico, consoante Gomes et. al.(2013), 

estão na sequência.  

1) As emissões de carbono com a queima de combustíveis fósseis 

são os principais causadores dessa poluição nalgumas ilhas; 

2) o crescimento da frota dos veículos motorizados; 

3) ausência de sistemas de seguimento e controle das emissões de 

escape contribuem para situações de grave atentado à qualidade do ar, 

principalmente no maior centro urbano do País. 

Alguns tipos de biodiversidade do arquipélago de Cabo Verde 

De acordo com Gomes et. al. (2013), em Cabo Verde, atualmente, 

contam-se os tipos de diversidade delineados a seguir.  

• Biodiversidade de fungos e líquenes - composta de 62 espécies de 

Cabo Verde, distribuídos por oito classes, 16 ordens, 26 famílias e 40 gêneros. 

Quanto aos líquenes, este incluem 256 espécies de 40 famílias e 90 géneros.  

• Biodiversidade vegetal terrestre: foram identificadas atualmente 

cerca de 908 espécies de 515 géneros, 151 famílias e 73 ordens, abrangendo 

as briofitas (4%), pteridofitas (17%) e spermatófitas (79%), das quais 10% das 

espécies identificadas são endêmicas do Arquipélago. 

• Biodiversidade de animais terrestres: Cabo Verde tem uma 

biodiversidade de animais composta de cerca mais de 2000 espécies na fauna 

terrestre, distribuídas em três filos (moluscos – 2%, artrópodes – 95% e 

cordados – 3%), 10 classes, 54 ordens, 380 famílias e 1349 géneros 

(ARECHAVALETA et. al., 2005, INIDA, 2010). Até 2012, estava catalogado no 

arquipélago um total de 239 espécies de aves, das quais 41 nativas (TOSCO 

et. al., 2005, apud GOMES et. al., 2013) e aves migradoras, que residem no 

território por apenas alguns meses, coincidentes com os períodos de inverno 

no norte.  

• Biodiversidade animal marinha: citando pesquisas recentes, Gomes 

et al (2013) apontam que existem cinco espécies de corais (Siderastrea 
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radians, Millepora alcicornis, Porites asteroides, Favia fragum e Palythoa spp.), 

que constituem a comunidade coralina cabo-verdiana (WELLS, 1964; DGA, 

2006-2008), 93 espécies de crustáceos marinhos, 42 espécies de moluscos, 

520 espécies de peixes (REINER,1996), e cinco espécies de tartarugas 

marinhas e 18 espécies de mamíferos marinhos (HAZEVOET; WENZEL, 

2000).  
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4 O SISTEMA EDUCATIVO CABOVERDIANO E A EDUCAÇÃO AMB IENTAL 

COMO PROJETO 

 

O Sistema Educativo em Cabo Verde abrange três níveis distintos: a 

educação pré-escolar, educação escolar e educação extraescolar.  

A educação pré-escolar atua como um complemento das reponsabilidades 

das famílias, no que tange a atividades educativas. A educação escolar 

engloba o ensino básico, secundário, médio e superior, abarcando ainda 

modalidades especiais de ensino. O ensino básico reveste-se de um caráter 

obrigatório e tem a duração de seis anos, divididos em três fases de dois anos 

cada qual. O ensino secundário compreende três ciclos de dois anos cada um, 

concedendo ao aluno a possibilidade de, ingressando pelas vias técnica e ou 

artística, adquirir qualificação que lhe permita entrar no mercado de trabalho. 

Já o ensino médio tem caráter profissionalizante, garantindo ao aluno a 

formação média em determinados campos de conhecimento. O ensino 

superior, por sua vez, permite ao aluno se formar no ensino universitário ou 

politécnico garantindo-lhe formação de nível superior.  

A educação extraescolar abrange a educação básica de adultos, assim 

como aprendizagem e ações de formação profissional direcionadas para a 

capacitação e exercício de uma função. O fluxograma (Figura que se segue), 

mostra o sistema educativo de Cabo Verde e, dentro dele, o enquadramento do 

subsistema secundário, que é o objeto desta pesquisa. 

  



 

 

Figura 3 - Representação orgânica do Sistema Educativo Nacional de 
Cabo Verde.  
 

  Fonte: Ministério de Educação e Ensino Superior

 

Representação orgânica do Sistema Educativo Nacional de 

Fonte: Ministério de Educação e Ensino Superior, 2007. 
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4.2 Enquadramento da Educação Ambiental em Cabo Ver de 
 

Tal como aconteceu com a maioria dos países em desenvolvimento 

submetidos a longa dominação colonial e, por isso, aderiram com atraso aos 

emergentes processos de Educação Ambiental na década de 1970, Cabo 

Verde, devido ao seu recente percurso histórico como Estado, que começa 

com a Independência Política em 1975, só recentemente adotou as premissas 

básicas para a introdução da Educação Ambiental.  

Em termos jurídico-formal, o processo inicia-se com a aprovação da Nova 

Constituição de 1992, que dedica um artigo (73º) sobre as questões 

ambientais. A Lei nº 86/IV/93 estabelece e define as bases da política 

ambiental. Mais tarde, o Decreto Legislativo nº 6/2010 estabelece a natureza 

estratégica dos recursos ambientais de Cabo Verde, mas numa perspectiva de 

ordenamento territorial. O Decreto Lei nº 3/2003, de 24 de fevereiro, estabelece 

o regime jurídico das áreas protegidas, e o Decreto-Lei nº 29/2006, de 6 de 

março, estabelece o princípio das avaliações dos impactos ambientais de todos 

os projetos e atividades susceptíveis de produzir impactos no ambiente. A lei 

que define as competências dos municípios (nº 76/VII/2010) define igualmente 

a taxa ecológica com base no princípio de pagador pelo uso dos serviços 

ambientais. Já a Lei nº 15/2011, de 21 de fevereiro, que implanta os Estatutos 

das Cidades, igualmente atribuiu especial atenção à questão ambiental, 

especificamente as competências das cidades. Estes desenvolvimentos que 

tiveram reflexos na legislação nacional não foram alheios aos movimentos 

internacionais que ocasionaram vários fóruns mundiais tradutores da 

necessidade de os países dedicaram maior esforço à questão ambiental.  

Internamente, o País elaborou o seu Plano Nacional para o Ambiente 

(PANA II) com a vigência programada para o período compreendido dos anos 

2004 a 2014. Não são conhecidos os resultados da avaliação deste plano, mas 

o Plano Nacional de Educação Ambiental 2013 - 2022 não é conclusivo sobre 

as potencialidades da utilização da língua nacional (o Crioulo) na Educação 

Ambiental; sobre os modelos, metodologia e métodos para a Educação 

Ambiental contextualizada que se pretende para os próximos anos. Pelo 

contrário, o Plano faz uma revisão bibliográfica extensa, mas dá poucos 

pormenores sobre que Educação Ambiental Cabo Verde vai implantar e que 
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recursos educativos serão testados. O Plano define um conjunto de 

“categorias” e “subcategorias” física, biológica, humana, além de sistemas 

ambientais.  

O Plano define a tecnosfera e a sociosfera como edificações e máquinas, 

governos e economias; religiões, arte e cultura como sendo criações e 

funcionalidades determinadas pelo Homem. Não estabelece, contudo, o papel 

de cada um, nem o como a Educação Ambiental deverá ser orientada para 

ampliar as suas potencialidades. Uma vez mais se fica sem saber qual o papel 

da cultura e da língua no reforço da Educação Ambiental. 

Numa categoria denominada de “educabilidade”, o plano se refere  

 

[...] a complementaridade da Educação Formal e Não Formal, e vice-
versa”, da “necessidade de dar continuidade entre os níveis de 
educação para vida” do “imperativo entre os métodos de ensino e 
educativos para eficácia” e das “técnicas de planejamento, 
adequação aos contextos e de renovação dos planos de educação 
ambiental. (CABO VERDE. DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE. 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2013). 
 
 

O Plano Nacional de Educação Ambiental, entretanto, não concretiza as 

ações que deverão ser implantadas para dar corpo a esse conjunto de 

diretrizes teóricas, no respeitante ao uso da Língua Crioula. As referências 

mais enfáticas reportam-se ao fato de que, do ponto de vista do Sistema 

Educativo, a experiência do País em matéria de Educação Ambiental é no nível 

básico, a população com “aceitável nível de escolaridade sendo o ambiente 

motivador para várias ações ao nível da escola e da comunidade”. Salienta 

ainda que as Leis de Base do Sistema Educativo dão amplo amparo e 

assumem a Educação Ambiental.  

A Educação Ambiental foi objeto de uma análise FOFA6 para determinar 

as potencialidades, os pontos fracos e fortes e as oportunidades. Para isso, o 

Plano começa pela educação formal, aquela ofertada por instituições de 

ensino. A análise recai sobre o ensino básico, ensino secundário, ensino 

profissionalizante e o ensino superior. A análise de cada um dos subsistemas 

do Sistema Nacional de Ensino em Cabo Verde oferece o seguinte panorama: 

                                                           
6 A FOFA ou “SWOT” do seu original em Ingles é uma abordagem analítica onde são indentificados os 
“pontos fortes” “as oportunidades”, “as fraquezas” e “ameaças” de uma dada situção organização.  
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O Ensino Básico  obrigatório passou de seis para oito anos de escolaridade e 

a revisão do currículo deverá acompanhar essa reforma de modo a integrar a 

componente Educação para a Cidadania. As principais conclusões da análise 

são mostradas seguidamente no Quadro 2. 

 

      Quadro 2 - Sobre a análise e diagnóstico do Ensino Secundário 
       em Cabo Verde.  
 

Forças  Oportunidades  
Dois primeiros ciclos  
Área : Ciências Integradas, com uma Unidade 
Ambiente e Seres Vivos. 
Área : Língua Portuguesa, unidade 
Comunicação e expressão sobre o Meio 
Ambiente.  
 
No último ciclo 
 
Disciplinas: Ciências da Terra e da Vida 
História e Geografia de Cabo Verde 
Física e Química 
Disciplinas: Língua Portuguesa, 
Educação para a Cidadania, Inglês e 
Frances, com unidades ou temas ambientais.  

Todos os manuais indicados incluem 
conteúdos de Educação Ambiental. 

• Informação e os conhecimentos 
técnicos e as correspondentes 
capacidades intelectuais e 
manuais; 

• Conformação de atitudes e 
valores. 

 
De se veicular a informação nacional e 
estrangeira, tanto nos meios de 
comunicação social como de outros 
conteúdos.  

Fraquezas  Ameaças  
Conteúdos de Educação Ambiental quase 
sempre nos últimos capítulos, temas ou 
unidades; três grupos de professores, 
formados, mas sem completo domínio da 
Educação Ambiental na sua totalidade; 
professores formados, mas sem domínio da 
questão ambiental.  

• De tratamento mono disciplinar e 
temático;  

• Tratamento restrito ao 
apresentado no manual; 

• Aprendizagem mecânica dos 
alunos;  

• Domínio do saber, não a 
internalização do saber/ser/estar 
proposto. 

Fonte: Direção Geral do Ambiente, 2013. 

 

Comentários sobre a análise 

 

• Como é sabido, é na Língua Crioula que ocorrem as primeiras trocas de 

comunicação entre as famílias cabo-verdianas. A análise da Matriz 

FOFA não faz menção ao fato de que a ausência de uma estratégia 

voltada para a utilização da Língua Crioula nesse nível de ensino 

prejudica o aprendizado. As crianças usam o Crioulo em casa como 

língua primeira, mas nas escolas os conteúdos são transmitidos em 

outra língua, diferente da que empregam habitualmente em casa.  

• Existe clara aposta na Língua Portuguesa como língua do conhecimento 

em Cabo Verde, em detrimento da Língua Nacional, o Crioulo, em cujas 
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potencialidades não se vislumbra uma aposta clara, para esse nível de 

ensino. 

• A análise identifica a falta do domínio dos conteúdos por parte de alguns 

professores, mesmo para os formados. 

 

4.2.1 Ensino secundário 

 

Este nível de ensino é o que maior população estudantil possuiu em Cabo 

Verde. Compreende dois ciclos de dois anos cada qual. No primeiro, dedica-se 

à consolidação vocacional do estudante e o segundo é composto de uma via 

técnica e uma via geral, que objetiva abrir caminhos para o ensino superior. O 

Quadro 3 mostra a dinâmica das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças 

identificadas para o processo de Educação Ambiental no nível de ensino 

secundário.  

 

       Quadro 3 - Sobre a análise e diagnóstico do Ensino 
       Secundário em Cabo Verde.  
 

Forças  Oportunidades  
• Contemplação na lei de 

bases da veiculação com 
problemas da região, 
nacionais e internacionais; 

• Área de especialização 
com disciplinas vinculadas 
diretamente com o 
Ambiente e Educação 
Ambiental; 

• Disciplinas que criam 
oportunidades receptivas 
à Educação Ambiental  

• Contemplação explícita do 
Meio Ambiente e da 
Educação Ambiental nos 
novos programas 
escolares; 

• Dos professores formados 
e sensibilizados, usando 
métodos ativos e 
contemplem aspetos 
cognitivos, processuais, 
atitudes e abordagem das 
questões locais, regionais, 
nacionais e internacionais.  

Fraquezas  Ameaças  
• Esquecimento da inclusão 

do Ambiente e Educação 
Ambiental nas praticas 
letivas atuais dos 
professores; 

• Perda de continuidade 
entre os níveis de ensino; 

• Analfabetismo de retorno 
e da Educação Ambiental, 
tanto teórico como prático 
por parte dos educandos.  

• Desconhecimento parcial 
ou total por parte dos 
professores de conteúdos 
e de Educação Ambiental; 

• Rompimento com a prática 
de contemplação do 
Ambiente e Educação 
Ambiental na formação; 

• Riscos de perda de uma 
linha de formação e de um 
potencial cultivado por 
muitos anos.  

Fonte: Direcção Geral do Ambiente, 2013. 
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Comentários  

 

• A análise não privilegia e não se propõe trabalhar a componente 

linguística na Educação Ambiental. A Educação Ambiental aparece 

como finalidade em si mesma. Os processos educativos voltados para 

as questões ambientais e para a Educação Ambiental parecem 

encadeamentos mecânicos. Os parceiros (professores, alunos, 

coordenadores, escola e comunidade) não são vistos como um sistema 

retroalimentado. A Educação Ambiental perde eficácia com o 

aparecimento de analfabetismo de retorno, pessoas que recebem a 

alfabetização formal (em Língua Portuguesa) e que não tiveram a 

oportunidade de exercer e ampliar o conhecimento apreendido. Tempos 

mais tarde, essas pessoas perdem o contato com a realidade e voltam a 

ser “quase analfabetas”.  

 

4.2.2 Educação profissional 

 

Este nível de ensino é o que menos atenção mereceu das autoridades no 

que tange à Educação Ambiental. Apesar de sua expansão ao longo dos 

últimos anos, a educação profissional em Cabo Verde incorpora ainda pouco 

do potencial da Educação Ambiental. Ao contrário de países como o Brasil, 

onde existem cursos que cobrem a questão ambiental como a segurança 

ambiental, segurança no trabalho, licenciamento ambiental, legislação 

ambiental em nível técnico, em Cabo Verde, essas experiências parecem 

pouco exploradas. O diagnóstico limita-se a enfatizar que a noção de que 

educação nesse nível de ensino seja transversal, e, como tal, poderá ser 

ofertada por distintos organismos do Estado, em especial, os ministérios que 

detêm responsabilidades específicas em questões ambientais.  
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4.2.3 Educação superior 

 

De acordo com a análise do Plano, os cursos ofertados em nível superior 

em Cabo Verde contêm várias componentes ambientais, desde engenharias, 

Geografia, Ordenamento Territorial a biologia. O Quadro 4 dá uma noção do 

quadro atual da Educação Ambiental no nível superior de ensino em Cabo 

Verde.  

              Quadro 4 - Sobre a análise e diagnóstico do Ensino Secundário 
              em Cabo Verde. 
 

Forças  Oportunidades  
• Cursos de formação de 

especialistas nos 
domínios do ambiente; 

• Cursos com disciplinas 
direcionadas para 
Educação Ambiental; 

• Cursos com disciplinas 
receptivas ao meio 
ambiente; 

• Educação Ambiental 
efetiva em disciplinas que 
geram oportunidades 
(Expressões e Francês).  

• Aproveitamento dos 
professores e estudantes dos 
cursos para a formação de 
especialistas noutros cursos 
e na extensão; 

• Concepção de linha de 
pesquisa com ambiente e 
educação ambiental; 

• Abertura para inclusão da 
Educação Ambiental nos 
cursos de graduação;  

Fraquezas  Ameaças  
• A Educação ambiental 

ocorre nos níveis de 
informação e/ou 
educação, com aulas 
teóricas e práticas, com 
atividades de terreno; 

• Não há coordenação entre 
os professores das 
diferentes disciplinas dos 
cursos; 

• Professores sem 
conhecimento das 
oportunidades para a 
Educação Ambiental.  

• Educação Ambiental em 
cadeiras isoladas sem 
caráter sistêmico; 

• Concentração de informação;  
• Crescimento demasiado da 

crença na Ciência como 
resposta às dificuldades 
futuras;  

• Não alcance da qualidade no 
aprofundamento exigido ao 
Ensino Superior; 

• Formação de competências 
profissionais estritamente 
exigidas pelo ensino médio.  

Fonte: Direção Geral do Ambiente, 2013. 

 

Comentários 

 

A análise mostra um quadro desarticulado e fragmentado, pouco propício 

para a implantação dinâmica da Educação Ambiental no nível de ensino 

superior em Cabo Verde. Professores sem preparação específica, disciplinas 

com deficiências estruturais graves. Não existe uma clara aposta na extensão, 

onde as universidades pudessem interagir com a sociedade, levando 
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conhecimentos específicos sobre o meio ambiente, acerca das questões da 

natureza, formando cidadãos críticos, mas responsáveis, ante os desafios 

globais.  

 

4.3 Orientações e estratégicas para a Educação Ambi ental 

 

O Plano Nacional de Educação Ambiental (2013-2022) sugere como 

princípio fundamental a existência de um compromisso da sociedade cabo-

verdiana para com o Plano Nacional de Educação Ambiental, para envolver 

todos os setores da sociedade, solicitando maior engajamento do Ministério da 

Educação e da Direção Geral do Ambiente, como motores de um processo 

sistêmico na implantação de uma verdadeira Educação Ambiental que atenda 

às reais necessidades do País, na identificação dos públicos-alvo, na 

concepção de manuais e na organização de um sistema de organização e 

avaliação do ensino voltado para o ambiente em níveis distintos.  

O Plano preconiza uma Educação Ambiental que priorize os grupos-alvos, 

isto é, as populações e comunidades. Para efeito da Educação Ambiental, os 

grupos-alvo são classificados em subsistemas e níveis, conforme as suas 

finalidades, objetos, forma de intervenção ou impacto sobre o ambiente. As 

crianças, adolescentes e jovens formam a população preferencial, vista como 

“vetores de transmissores de opinião”. 

O Plano tem como princípios e valores consagrados nos tratados 

internacionais e que visam a uma Educação Ambiental que seja dinâmica e 

integrativa , baseada num processo permanente no qual as pessoas e a 

comunidade se conscientizam do seu ambiente em seu redor de onde possam 

adquirir conhecimentos e valores, habilidades e experiências, individual e 

coletiva, para resolver os problemas ambientais expressas com maior 

premência em suas comunidades; transformador , que possibilite a aquisição 

de conhecimentos e habilidades capazes de induzir mudanças de atitudes; 

participativo , que atue na sensibilização e na conscientização do cidadão, 

estimulando a participar dos processos da coletividade; abrangente , que vá 

além das atividades internas da sala de aula tradicional, envolvendo a família e 

a comunidade educativa; globalizador , que considera o ambiente em seus 
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múltiplos aspectos (natural, tecnológico, social, econômico, politico, histórico, 

moral, ético e estético), atuando com uma visão ampla; permanente , uma 

educação de caráter permanente ancorada no senso crítico e na compreensão 

da complexidade dos aspetos que enformam as questões ambientais; 

contextualizador , que atue diretamente na realidade das comunidades, sem 

perder de vista as questões ambientais globais; com base na evidência , que 

evidencia as boas práticas que decorrem em cada momento, do melhor 

conhecimento científico disponível e do estado da arte sobre a dinâmica da 

preservação e conservação do ambiente; e assente na colaboração , que 

define um conjunto de orientações no âmbito da preservação e conservação do 

ambiente numa base de colaboração entre os diferentes níveis de 

administração do estado (local, regional e nacional), entre os poderes públicos 

e privados, entre os parceiros nacionais e internacionais.  

 

 

4.4 Perspectivas para a integração do Crioulo na Ed ucação Ambiental 

 

Após muitos anos de hesitação quanto ao melhor modelo de Educação 

Ambiente em Cabo Verde, em 2013, o Governo mandou elaborar um Plano 

Nacional de Educação Ambiental para vigorar no período de 2013 a 2022. O 

plano tem como objetivo geral  

[...] dotar o País de um instrumento orientador da implementação das 
políticas nacionais traçadas no domínio da Educação Ambiental como 
forma de promover maior cidadania ecológica, assegurar a gestão e a 
utilização sustentável dos recursos ambientais e de contribuir para 
uma melhor qualidade ambiental e para o desenvolvimento 
sustentável e estratégico do País. (CABO VERDE. DIRECÇÃO 
GERAL DO AMBIENTE. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. 2013, p..3). 

 

Entre os objetivos específicos o Plano define como prioridades, os 

seguintes:  

• definir as estratégias, os mecanismos e as abordagens para a 

materialização dos objetivos delineados no domínio da Educação 

Ambiental;  



87 

 

• delinear um plano para reforçar e consolidar a abordagem da Educação 

Ambiental no Sistema formal e não formal de Ensino;  

• delinear uma estratégia para consolidar, em concertação com os 

parceiros, um mecanismo de perenização da Educação Ambiental no 

Sistema educativo formal, não formal e nas comunidades;  

• apontar as formas de promover a sensibilização e a mudança de 

padrões comportamentais compatíveis com os requisitos para o garante 

da proteção do meio ambiente sustentável;  

• assegurar uma estratégia de transmissão de conhecimentos e de 

habilidades aos diferentes atores ambientais, com destaque para os 

cidadãos e a sociedade civil;  

• promover um quadro favorável à elevação da consciência ecológica dos 

cidadãos;  

• estabelecer um quadro de participação dos cidadãos em ações 

concretas de defesa e promoção da qualidade do ambiente.  

 

Uma discussão sobre os seus objetivos específicos mostra o quão 

negligente o País ainda continua em relação à própria língua materna e seu 

deficiente aproveitamento efetivo relativamente à Educação Ambiental. No 

Plano, não é destacado, de forma clara, e sem ambiguidades, o fato de que a 

mudança de comportamento das pessoas em face das inúmeras fragilidades 

ecológicas do País só se torna efetiva mediante uma Educação Ambiental de 

qualidade, cujo principal instrumento seja a língua materna, o Crioulo. A 

Constituição da República (1992) destaca um conjunto de novos direitos 

ambientais das pessoas, e atribui ao Estado de Cabo Verde um conjunto amplo 

de obrigações para promover esses direitos. Constata-se, porém, que, embora 

o País seja signatário de um grande número de convenções, tratados e normas 

internacionais e regionais sobre a proteção do ambiente, internamente, apesar 

de várias ações parcelares, não existe a consciência de que a língua materna 

possa ser um dos instrumentos decisivos na materialização efetiva da vontade 

coletiva.  

Até as Leis de Base do Sistema Educativo (de maio de 2007) estabelece 

para o Nível Básico a incumbência de fomentar a aquisição de conhecimentos 
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que contribuam para a compreensão e a preservação do meio ambiente e a 

desenvolver atitudes positivas em favor deste. A mesma lei prescreve que o 

ensino secundário deve propiciar a aquisição de conhecimentos com base na 

cultura humanística e a promoção de uma educação para a “cidadania e 

desenvolvimento de valores morais, éticos e cívicos”. Mais uma vez, entretanto, 

o que se verifica é a tremenda ausência de preocupações assumidamente em 

favor da preservação e desenvolvimento de ações em prol da língua nacional 

como veiculo de aprendizado nas escolas, nomeadamente nos escalões de 

base e secundário. Cabo Verde é signatário da Convenção da Agenda 21 e 

participou ativamente nos trabalhos que culminaram com a elaboração do 

documento do seu Capítulo 36, sobre:  

 

[...] a educação, a consciencialização da opinião pública e a 
formação estão virtualmente ligadas a todas as áreas da agenda 21, 
e ainda mais estritamente ligadas com as áreas que tratam das 
necessidades básicas, capacidade próprias, dados e informação, 
ciência, e do papel dos principais parceiros. (CABO VERDE. 
DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE. PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 2013. p. 8).  

 

As ações mais visíveis implementadas pelo Estado de Cabo Verde 

ocorrem por meio das campanhas de arborização, nas quais milhões de 

árvores foram plantadas em todas as ilhas de Cabo Verde, fato que 

reconhecidamente contribuiu para melhorar a qualidade física do ambiente. Os 

vários governos de Cabo Verde têm suas atenções voltadas muito mais para 

ações de natureza tangível, como provam os inúmeros planos setoriais, que 

embora tenham a abrangência no interior da questão ambiental, e de fácil 

quantificação, não privilegiam a potencialização de uma efetiva valorização do 

patrimônio imaterial, a língua e sua aplicação na Educação Ambiental. Deste 

modo, a Educação Ambiental, em particular, e as questões ambientais mais 

abrangentes perpassam todas as áreas de “governação”, mas pouca 

relevância atribuiram ao Crioulo.  

Sobre os componentes e categorias da Educação Ambiental, o Plano 

Nacional de Educação Ambiental salienta os aspetos físicos, biológico, humano 

e sistemas ambientais. No aspecto humano, a cultura é genericamente 

apontada como resultado da sociosfera, forma geral, enquanto que a língua 

particularmente é omitida; ou seja, Cabo Verde assume como “dado 
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deterministicamente fixado” a ideia de que a Língua Portuguesa é instrumento 

escolhido para dar corpo a uma necessidade de mudança de comportamento 

em relação às questões ambientais, deixando o Crioulo a jazer no 

esquecimento, ou, na melhor das hipóteses, num espaço marginal e pouco 

visível. Apesar disso, o Plano estima a necessidade de “o imperativo entre os 

métodos de ensino e os educativos, para eficácia”, mesmo sabendo que a 

maioria das pessoas, nas ilhas, em ambientes formais ou informais, usam o 

Crioulo como instrumento de comunicação, cultura e cidadania.  

O Plano salienta a vasta experiência de Cabo Verde na Educação 

Ambiental, fato que, conforme diz, é reconhecido internacionalmente, porém, 

como reconhece, as preocupações ambientais não cessam de aumentar, não 

propriamente e somente em decorrência do aumento da consciência ambiental, 

mas, sobretudo, em decorrência de maior necessidade das pessoas oriundas 

de famílias mais pobres que foram afastadas dos processos de produção, 

emprego, educação e que são obrigadas a buscar sustento nas atividades 

consideradas agressoras do ambiente. O Plano Nacional de Educação 

Ambiental salienta que, do ponto de vista institucional “[...] existe uma 

inequívoca vontade política de promoção da educação ambiental (...)”. De fato, 

essa vontade existe, contudo, as estratégias implantadas até agora não 

beneficiam o que de mais valioso o povo tem, que é a sua língua materna. O 

Plano salienta, igualmente, que a experiência adquirida pelo sistema educativo 

nacional e o nível de escolaridade atual da população permitem encarar com 

otimismo as ações de integração escola comunidade. Durante as entrevistas 

com os professores e coordenadores das escolas do ensino secundário do 

Município da Praia, esses reclamam medidas para tornar mais eficazes essas 

interações.  

O plano refere que existe uma rede nacional de organizações não 

governamentais que podem servir de agentes multiplicadores das ações de 

Educação Ambiental. É necessário, contudo, um conjunto de ações específicas 

para que essas organizações sejam consideradas parceiras do Estado na 

tarefa de Educação Ambiental. Que papéis podem desempenhar essas 

organizações, na divulgação dos conteúdos, na elaboração do material 

didático, na sensibilização da sociedade ou dos seus membros?  
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4.5 Análise e tratamento dos dados 

 

Nesta secção, é traçado o perfil da população estudantil e do corpo 

docente de cada uma das escolas escolhidas. Conforme as informações 

constantes da Tabela 1, a Escola Secundária Manuel Lopes tem um corpo 

docente relativamente bem qualificado, em que a quase totalidade dos 

professores são formados/diplomados, havendo professores com nível de 

mestrado entre os seus quadros.  

 

Caraterização das escolas do ensino secundário pesquisadas 

 

(I) ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL LOPES 

 

A primeira escola visitada foi a Secundária Manuel Lopes, fundada em 3 

de janeiro de 2006, homenageando um dos grandes nomes da literatura cabo-

verdiana. Está localizada na região norte da Cidade da Praia, no Bairro de 

Calabaceira. Suas caraterísticas principais serão resumidas a seguir. As 

informações foram disponibilizadas pela Subdiretora Pedagógica (Deolinda 

Nascimento). Segundo a nossa entrevistada, o corpo docente da Escola 

Manuel Lopes é formado por: quatro professores com Bacharelado completo; 

quarenta e dois professores habilitados com o grau de Licenciatura; dois têm o 

grau de Mestrado. A idade do corpo docente está compreendida de 25 a 57 

anos. Quanto aos estudantes, segundo a nossa entrevistada, o número médio 

por classe é de 40 alunos, com idade entre 13 e 20 anos. Tem um corpo 

administrativo composto de 24 funcionários, com idade entre 30 e 60 anos. A 

Tabela 2 e o Gráfico 1 que se seguem mostram a composição do perfil do 

corpo docente na Escola Secundária Manuel Lopes. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2 - Do perfil acadêmico do corpo docente
                 Secundária Manuel Lopes
 

Perfil dos Professores "Manuel Lopes"

Qualificação 
Licenciatura completo
Licenciatura incompleto
Bacharelado Completo
Mestrado completo
Total 

                  Fonte: Dados da pesquisa

      
      Gráfico 1 - A distribuição dos docentes por níveis de
       na Escola Secundária Manuel Lopes. 
 

                 Fonte: Dados da pesquisa
 

(II) ESCOLA SECUNDÁRIA “AMOR DE DEUS”

 

A Escola Secundária “Amor de Deus” foi fundada no ano de 2000, é uma 

das mais recentes no Município da Praia, mas apresenta um corpo docente 

bem estruturado em termos de formação pedagógica. Está localizada no Bairro 

de Terra Branca, subúrbio da Capital. 

da gestão privada, cabendo 

Deus que lhe empresta o nome. As respostas à entrevista foram dadas pela

13%
7%

Perfil dos docentes: Escola "Manuel Lopes"

Do perfil acadêmico do corpo docente da Escola 
Secundária Manuel Lopes 

Perfil dos Professores "Manuel Lopes" 

Qualificação acadêmica Número Percentual
Licenciatura completo 42 76%
Licenciatura incompleto 7 13%
Bacharelado Completo 4 
Mestrado completo 2 

55 100,00
Fonte: Dados da pesquisa 

distribuição dos docentes por níveis de formação acadêmica 
na Escola Secundária Manuel Lopes.  

Fonte: Dados da pesquisa 

ESCOLA SECUNDÁRIA “AMOR DE DEUS” 

Secundária “Amor de Deus” foi fundada no ano de 2000, é uma 

das mais recentes no Município da Praia, mas apresenta um corpo docente 

bem estruturado em termos de formação pedagógica. Está localizada no Bairro 

de Terra Branca, subúrbio da Capital. Insere-se no grupo de escolas públicas, 

gestão privada, cabendo a gestão à Congregação das Freiras do Amor de 

Deus que lhe empresta o nome. As respostas à entrevista foram dadas pela

76%

7%

4%

Perfil dos docentes: Escola "Manuel Lopes"

Licenciatura completo

Licenciatura incompleto

Bacharelado Completo

Mestrado completo
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da Escola  

Percentual 
76% 
13% 
7% 
4% 

100,00 

formação acadêmica  

 

Secundária “Amor de Deus” foi fundada no ano de 2000, é uma 

das mais recentes no Município da Praia, mas apresenta um corpo docente 

bem estruturado em termos de formação pedagógica. Está localizada no Bairro 

no grupo de escolas públicas, 

gestão à Congregação das Freiras do Amor de 

Deus que lhe empresta o nome. As respostas à entrevista foram dadas pela 

Licenciatura completo

Licenciatura incompleto

Bacharelado Completo

Mestrado completo
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professora Zenaida Delgado, que exerce o cargo de Subdiretora Pedagógica. 

O corpo docente da Escola Secundária Amor de Deus tem o seguinte perfil: 

onze professores com o grau acadêmico de Licenciatura, enquanto outros três 

professores ainda não completaram o grau de licenciatura; três têm o grau 

acadêmico de Mestre, e um ainda não completou o mestrado. A idade dos 

professores é de 30 a65 anos. A escola tem uma média de 30 alunos por sala 

de aula, com idade compreendida de 12 a 20 anos. Na Tabela 3 e a Gráfico 2 

está ilustrada a composição do perfil do corpo docente na Escola Secundária 

Amor de Deus. 

 

Tabela 3 - Perfil Acadêmico do corpo docente Da Escola Amor de Deus 

Perfil dos Professores "Amor de Deus" 
Qualificação acadêmica Número Percentual 

Licenciatura completo 25 58% 
Bacharelado Completo 11 26% 
Licenciatura incompleto 3 7% 
Mestrado completo 3 7% 
Mestrado incompleto 1 2% 

Total 43 100 
                        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Gráfico 2 mostra a distribuição dos docentes por níveis de formação 

acadêmica na Escola Secundária Amor de Deus.  



 

Gráfico 2 - Distribuição dos docentes por habilitação acadêmica

                 Fonte: Dados da pesquisa

 

(III) ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

A Escola Secundária

localizada no bairro da Várzea da Companhia, arredo

é considerada uma escola grande, pelos padrões locais, seja em número de 

alunos e professores, seja em termos de infraestrutura

de um dos seus mais ilustres ex

indiana, que acumulava as funções de Vigário da Igreja Católica e professor 

durante muitos anos nos liceus da Capital, antes de se transferir para este 

Liceu, ministrando a disciplina Física. O corpo docente da Escola Cônego 

Jacinto é muito diversificado e

fazem parte professores sem grau acadêmico superior a professores com o 

grau de doutorado completo. O contexto social da escola apresenta enormes 

desafios para os seus coordenadores. A população do 

inserida a escola é composta maioritariamente de

expressivo de aluno-trabalhador. 

26%

7%

Perfil dos docentes: Escola "Amor de Deus"

Distribuição dos docentes por habilitação acadêmica

Fonte: Dados da pesquisa. 

ESCOLA SECUNDÁRIA CÔNEGO JACINTO  

Secundária Cônego Jacinto foi fundada no ano de 1994 e está 

localizada no bairro da Várzea da Companhia, arredores da cidade da Praia, e 

é considerada uma escola grande, pelos padrões locais, seja em número de 

alunos e professores, seja em termos de infraestrutura física. Seu nome adveio 

de um dos seus mais ilustres ex-professores, Cônego Jacinto, de nacionalidade 

que acumulava as funções de Vigário da Igreja Católica e professor 

durante muitos anos nos liceus da Capital, antes de se transferir para este 

isciplina Física. O corpo docente da Escola Cônego 

Jacinto é muito diversificado em termos de sua formação pedagógica. Dele 

fazem parte professores sem grau acadêmico superior a professores com o 

grau de doutorado completo. O contexto social da escola apresenta enormes 

desafios para os seus coordenadores. A população do entorno 

composta maioritariamente de jovens e um número 

trabalhador.  

58%

7%

2%

Perfil dos docentes: Escola "Amor de Deus"

Licenciatura completo

Bacharelado Completo

Licenciatura 

incompleto

Mestrado completo

Mestrado incompleto
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Distribuição dos docentes por habilitação acadêmica
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que acumulava as funções de Vigário da Igreja Católica e professor 

durante muitos anos nos liceus da Capital, antes de se transferir para este 

isciplina Física. O corpo docente da Escola Cônego 

m termos de sua formação pedagógica. Dele 

fazem parte professores sem grau acadêmico superior a professores com o 

grau de doutorado completo. O contexto social da escola apresenta enormes 

entorno onde está 

jovens e um número 

Licenciatura completo

Bacharelado Completo

Mestrado completo

Mestrado incompleto
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O diretor da Escola é Mário Tavares da Veiga Fernandes. Caraterização 

do corpo docente: a escola Secundária Cônego Jacinto tem atualmente quatro 

professores sem formação superior; onze têm o grau de bacharelado 

incompleto; desaseis são bacharéis; treze têm o grau de licenciatura 

incompleto; trinta e oito completaram a licenciatura; três não completaram o 

grau de mestrado e três são mestres, enquanto um concluiu o doutorado. A 

idade dos professores é de 26 a 60 anos. Quanto aos alunos, estão 

distribuídos da seguinte forma: alunos da 7º e 8º anos de escolaridade, média 

por turma de 40 alunos; 9º e 10º anos de escolaridade, 30 a 35 alunos por 

turma; 11º e 12º Anos de Escolaridade, 35 a 40 alunos por turma. A idade dos 

alunos é de 11 a 22 anos. A Escola “Cônego Jacinto” tem 19 funcionários com 

a idade de 22 a 59 anos. Na Tabela 4 e no Gráfico 3  é ilustrada a composição 

do perfil do corpo docente na Escola Secundária Cônego Jacinto. 

 

Tabela 4 - Perfil dos docentes da Escola Secundária Cônego Jacinto 

Perfil dos Professores "Cônego Jacinto" 

Qualificação acadêmica Número Percentual 
Licenciatura completo 38 43% 
Bacharelado Completo 16 18% 
Licenciatura incompleto 13 15% 
Bacharelado incompleto 11 12% 
Ensino Secundário 4 4% 
Mestrado incompleto 3 3% 
Mestrado completo 3 3% 
Doutorado completo 1 1% 

Total 89 100 
                   Fonte: Dados da pesquisa. 



 

 Gráfico 3 - Distribuição dos docentes por 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.6 Entrevistas 
 

A coleta de opiniões 

mail, numa fase posterior às entrevistas.

intervalos das aulas em dias 

andamento das aulas.  

 

4.6.1 Análise e tratamento 

 

A pesquisa qualitativa 

particularidades locais e temporais, 

e atividades das pessoas em seus contextos locais

Esse tipo de pesquisa passa a ocupar uma posição 

investigação em diversas áreas

15%

12%

5%
3% 3%

Perfil dos Docentes: Escola "Cônego Jacinto"

Distribuição dos docentes por habilitação acadêmica 

Fonte: Dados da pesquisa  

e opiniões referentes às escolas entrevistadas foi 

fase posterior às entrevistas. Já as entrevistas foram feitas nos 

intervalos das aulas em dias alternados, com o objetivo de não compromete

e tratamento das entrevistas 

A pesquisa qualitativa dedica-se à análise de casos concretos em 

locais e temporais, tendo como ponte de partida as 

essoas em seus contextos locais. (FLICK, 2009). 

sse tipo de pesquisa passa a ocupar uma posição relevante para 

em diversas áreas, nomeadamente na área de Educação 
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Ambiental, uma vez que possibilita maior compreensão do objeto de estudo 

assim como do contexto em que o mesmo está inserido. 

Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa é relevante nos estudos das 

relações sociais e de outras áreas, em virtude da pluralização das esferas da 

vida, o que para esse autor exige nova sensibilidade para o estudo empírico 

das questões. Isso se aplica aos estudos da área ambiental que têm se 

revelado uma área complexa. O autor acrescenta ainda que a aceleração da 

mudança social e a diversificação das esferas de vida fazem com que os 

pesquisadores dessas áreas enfrentem novos contextos e perspectivas sociais. 

Daí, a busca por essa nova forma de pesquisa, que garante maior flexibilidade. 

Da Graça apud Fernandes (1991) sublinha que, no paradigma qualitativo, 

não se considera a existência de uma só interpretação da realidade, pelo 

contrário, admite-se que há tantas interpretações da realidade quanto os 

investigadores que a procuram interpretar. 

Neste estudo, adotou-se uma abordagem qualitativa, tendo em conta a 

preocupação em conhecer as opiniões e expectativas dos envolvidos no 

processo de Educação Ambiental em Cabo Verde. Com a transcrição das 

entrevistas feitas com os professores e outros agentes da temática e a sua 

conversão em textos, foram criados quatro grupos para a análise das 

respostas. 

• Adequação do currículo às necessidades da Educação Ambiental,  

• Como é feita a Educação Ambiental nas escolas, 

• A existência de projetos ligados ao Meio Ambiente e a sua preservação 

e 

• A relevância ou não da utilização da Língua Crioula nas atividades 

ligadas ao Ambiente. 

No que concerne ao primeiro grupo, quase todos os entrevistados 

reconheceram a existência de constrangimentos no que tange à adequação do 

currículo às necessidades da Educação Ambiental. A professora da disciplina 

Homem Ambiente da Escola Secundária Manuel Lopes apontou como um dos 

constrangimentos o fato de não conseguirem entrar nos conteúdos do 

Ambiente propriamente dito. Ficam só na parte de Homem. Trabalham a 

disciplina de Homem Ambiente apenas no 7º ano, não havendo uma 
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continuidade nos anos seguintes. Quanto aos manuais, a professora também 

aponta o fato de serem por demais elementares, obrigando os professores a 

recorrer a outros manuais para aprofundar os conteúdos. Já a professora da 

Escola Amor de Deus apontou o fato de haver programas extensos que não 

concedem espaço à sensibilização dos alunos para os problemas ambientais, 

com a realização de atividades extracurriculares. 

Em relação ao segundo grupo, os entrevistados foram unânimes ao 

informarem que não existe nenhuma matéria específica que aborde as 

questões ambientais. A Educação Ambiental é feita de forma transversal, 

havendo conteúdos que podem sugerir o tema e que, pela criatividade, os 

professores podem trabalhar como forma de componente não curricular. 

Quanto ao terceiro grupo, Existência de projetos ligados ao meio 

Ambiente, constatou-se a sua existência em duas das escolas entrevistadas. 

Na Escola Secundária Manuel Lopes, o projeto “Horto Escolar” está sendo 

realizado em parceria com a Comissão Nacional da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Segundo a 

professora Deolinda Nascimento (subdiretora pedagógica da Escola e ex-

coordenadora do Projeto Horto-Escolar), a primeira fase correu bem, apesar de 

alguns constrangimentos e na segunda fase adotaram um caráter mais 

pedagógico. A ideia inicial era para atribuir refeições quentes aos alunos mais 

carentes, porém, pelo fato de a escola não possuir uma cantina própria, a ideia 

não se concretizou. Foi feita, então, a venda dos produtos sem organização, o 

que levou a muitas perdas. Daí, terem pensado em dar um caráter mais 

pedagógico ao projeto, para que os alunos pudessem aproveitar o que há no 

horto e aplicar na prática aquilo que aprendem nas aulas de Geografia, Homem 

Ambiente e até nas disciplinas de línguas. 
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Foto 1 - Aspecto do horto escolar, ainda em fase de preparação, na 
Escola Secundária de Manuel Lopes 
 

 
Fonte: Escola Secundária Manuel Lopes, 2013. 

 

 

Foto 2 - Aspectos da microirrigação do horto escolar na Escola  
Secundária Manuel Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Secundária Manuel Lopes, 2013. 
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Foto 3 - Produção de produtos hortícolas (repolho, tomates) que são 
usados na merenda escolar. Escola Secundária Manuel Lopes. 
 

 
      Fonte: Escola Secundária Manuel Lopes, 2013. 

 

Foto 4 - Remoção do lixo pelos próprios alunos durante as 
campanhas de limpeza.  
 

 
       Fonte: Escola Secundária Manuel Lopes, 2013. 
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Foto 5 - Tratamento do horto escolar na Escola Secundária Manuel 
Lopes. Na figura, a cultura de couve e a microirrigação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Escola Secundária Manuel Lopes, 2013. 

 

Na Escola Conego Jacinto, o projeto em curso é o do Clube Ecológico, 

criado em 2002. Segundo o professor entrevistado, os alunos trabalham nesse 

espaço um conjunto de questões relacionadas com o meio ambiente, e o 

projeto visa, sobretudo, a cuidar e a preservar o ambiente da escola. 

Trabalham na vertente de informação e sensibilização, e também na vertente 

mais prática, nomeadamente junto da comunidade onde a escola está inserida. 

É um espaço dinamizado pelos próprios alunos e eles é que propõem os temas 

a serem abordados. O professor informou que têm vários projetos na carteira, 

como o da coleta seletiva do lixo, e outros, mas que há problemas em termos 

de disponibilidade de tempo dos professores, o que atrapalha o andamento dos 

projetos que preparam. Disse que há um projeto de requalificação do espaço 

verde da escola e de um horto escolar e estão aguardando parceiros para 

avançar. Quanto à reciclagem de materiais, pretendem começar com formação 

dos alunos em competências sociais, reciclagem, Educação Ambiental e 

outros, dando-lhes ferramentas para poderem avançar sozinhos. 

Concernente ao quarto e último grupo, os professores entrevistados 

afirmaram que a adoção do Crioulo de Cabo Verde ajudaria na compreensão 

dos conteúdos. Disseram que, se se introduzisse a língua materna nas escolas, 
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não seria uma desvantagem, havendo mesmo quem afirmasse que: “muitas 

vezes os professores têm que sair da língua oficial para passar para a língua 

materna para que os alunos possam entender melhor os conteúdos da 

disciplina. (deu o exemplo do ilhéu – Djeu).” 

 

Ten ki ter kriolu (na kez atividades ki ta involvi anbiente)! Mezmu na 
nos aula normal... dja nu sabi ma nos língua ofisial e purtuges, ma ten 
termus ki nu sabi ma nu ten ki ta uza krioulu ....Na kiston anbiental, si 
kalhar, kada bes ki nu familiariza ku realidade, e ta ser más asimiladu, 
pamodi, djan kustuma dá aula ki N ta fala mininus di ilhéu es nunka 
es obi ta fladu na ilhéu. Mas basta bu flal: nhos ka ta konxi kel “Djeu” 
lá di Gamboa pes fla: ah e kel! So ki nos nu ta fla “Djeu”. Anton as bes 
nu ten ki sai di língua ofisial pa nu pasa pa língua materna pa minis 
podi intendi. (Entrevista em 23 de fevereiro de 2013, com Osvaldina 
Almeida, Escola Secundária Manuel Lopes). 

 

Um das coordenadoras pedagógicas na Escola Amor de Deus defende a 

ideia de que é de enorme importância a utilização do Crioulo no que concerne 

às questões ambientais, uma vez que o ambiente é coisa do dia a dia e os 

alunos se vêm mais à vontade utilizando a língua materna. O professor Otávio 

da Escola Cônego Jacinto respondeu que tentam conciliar as duas línguas.  

 

Há momentos em que utilizamos a língua portuguesa, sendo a língua 
de trabalho, mas também há momentos que trabalhamos com a 
nossa língua materna até porque facilita e de que maneira a 
passagem da mensagem. Comunica-se melhor, os alunos sentem-se 
mais à vontade quando se exprimem na sua língua materna, então às 
vezes utilizamos a língua materna como um recurso para facilitar a 
passagem da mensagem e, se calhar, para facilitar a comunicação. 
(Entrevista em 23 de fevereiro de 2013, professor Otávio da Escola 
Cônego Jacinto). 

 

Quanto à aplicação do Crioulo nas disciplinas que trabalham questões 

ambientais ele diz:  

 

[...] a língua como um fator de comunicação, quando ela é mais 
facilitada, melhor a informação passa. Vejo a colocação do crioulo 
nessas atividades como uma mais valia. Sendo uma língua materna é 
a língua com a qual os alunos mais convivem. Muitas vezes, pensam 
em crioulo e traduzem para o português. O crioulo é a língua com a 
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qual convivem no dia a dia, em casa, na rua... então, se utilizarmos o 
crioulo como mecanismo para facilitar a comunicação, penso que 
seria muito bom. Isso não quer dizer que tenhamos que deixar de 
lado o Português porque a maioria das informações que temos aqui 
em Cabo Verde se encontram em Português pelo que não temos que 
descurar da língua Portuguesa, e sim trabalhar de forma 
complementar as duas línguas. (Entrevista em 23 de fevereiro de 
2013, professor Otávio da Escola Cônego Jacinto). 

 

Além dos coordenadores e dos subdiretores das três escolas, foi 

entrevistado o diretor da Rádio e Tecnologias Educativas, José Furtado. 

Segundo o Diretor, a rádio é estrutura do Ministério da Educação e o seu 

objetivo é dar vazão a políticas de educação e promover debates democráticos 

entre estruturas centrais e locais do ME e a comunidade educativa. É a única 

emissora do País sem fins lucrativos e tem o objetivo essencialmente de 

informar. É uma rádio temática, que trata apenas de questões relacionadas 

com a educação (programas socioeducativos e pedagógicos). Abarca também 

a educação a distância que, em Cabo Verde, começou via rádio. 

Primeiramente, é virada para a formação de professores ligados à 

alfabetização, seguidamente para o reforço da Língua Portuguesa, e, mais 

recentemente, o projeto de Instrução Radiofônica Interativa (IRI).  

O entrevistado informou que, desde sua existência, a Rádio tem 

programas ligados ao Meio Ambiente. O que atualmente está no ar, Escola e 

Ambiente, trata das problemáticas que o País enfrenta no contexto do ambiente 

(questões relacionadas ao tratamento do lixo, comportamentos não educativos 

em termos de lixo, construções de casas ilegais e de risco nas ribeiras...). O 

projeto, segundo Furtado, dá oportunidade da Rádio estar em contato com 

escolas, uma vez que mensalmente escolhe uma escola onde será ministrada 

uma palestra que terá destaque no programa. É um espaço em que os jovens e 

adolescentes fazem perguntas e as suas dúvidas (que poderão ser da 

sociedade de uma forma geral) são esclarecidas. 

Língua Materna, segundo o Diretor, é uma lacuna na Rádio, não havendo 

uma política radiofônica de ensino ou um programa que trata especificamente 

da língua materna, mas afirma que tem estado junto à estrutura do Ministério 

da Cultura, a trabalhar nesse assunto. Questionado se, no que concerne a 

problemas ambientais, os programas fossem feitos em língua materna teriam 
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maior alcance, o Diretor acredita que sim. Defende a ideia que, por comodismo 

ou falta coragem, não se avançou nada nesse sentido. 

Outra entrevistada foi a coordenadora da Rede de Educação Ambiental, 

Clarice Silva. Ela informou que a Rede foi criada na sequência do Plano de 

Ação Nacional para o Ambiente (PANA II), em que foram elaborados nove 

planos intersetoriais. O Ministério da Educação tem o Plano intersetorial 

“Ambiente e Educação”, e para a sua implementação foi criada a rede 

“Educação Ambiental”. Ela tem como principal missão a implementação das 

medidas e diretivas do Ministério da Educação em matéria de Educação 

Ambiental. Encarrega-se de implementar sete programas cujo objetivo 

fundamental é a integração curricular da temática da Educação Ambiental em 

todos os níveis do ensino. Segundo a Coordenadora, com a revisão curricular 

em curso aproveitou-se para fazer o reforço da integração da temática 

Ambiental em nível do ensino básico e secundário. Informou também que 

trabalham ao mesmo tempo com as escolas na promoção e dinamização de 

atividades de Educação Ambiental como forma de reforçar o que está sendo 

proposto nos currículos. 

Quanto às diretrizes enquadradas na revisão curricular, a Coordenadora 

informou que:  

[...] a metodologia usada foi à integração de questões ambientais, de 
forma transversal, em todos os níveis de ensino. Ou seja, não se vai 
criar uma disciplina específica para as questões ambientais, mas elas 
vão ser trabalhadas em todas as disciplinas tanto no ensino básico 
como no ensino secundário. (Entrevista em 23 de fevereiro de 2013, 
com a coordenadora da Rede de Educação Ambiental, Clarice Silva). 

 

Questionada sobre se há alguma indicação em termos linguísticos para se 

trabalhar esses conteúdos ambientais, utilizando a Língua Materna ou a Língua 

Portuguesa, ela disse que no programa do Ministério há diretrizes e os 

professores podem adotar a metodologia que acharem conveniente para tratar 

esses conteúdos com os alunos.  

Quanto às atividades ligadas à temática Educação Ambiental propostas às 

escolas, ela pensa que, estando integrado no currículo, passa já a constar do 

plano de atividades das escolas a questão da Educação Ambiental. Enquanto o 

novo currículo, no entanto, não for completamente implementado, apoiam as 

escolas (tanto as básicas quanto as do secundário) na implementação de 
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algumas ações em diversas áreas, como: a criação de clubes ecológicos, de 

espaços verdes, a realização de palestras e visitas de estudo, a realização da 

conferência infantojuvenil de dois em dois anos nas escolas secundárias e a 

criação de materiais didáticos. 

Sobre a criação do clube ecológico nas escolas, ela pensa que a 

indicação é para todas as escolas, mas que vai depender das condições de 

cada uma, uma vez que precisam da disponibilidade de espaço físico. Quanto 

às datas comemorativas, a diretora expressa que uma das atividades que 

financiam é a comemoração dessas datas alusivas ao ambiente ( o dia mundial 

do ambiente, da água, da arvore, da terra, da meteorologia, do ozônio...) 

No que concerne aos projetos de coleta seletiva de lixo, ela asseverou 

que em Cabo Verde ainda não há essa prática, nem nos municípios que têm a 

função de recolher o lixo, mas que o Ministério lançou um projeto Meio Verde 

de recolha seletiva de lixo dos escritórios em nível das instituições do Estado. 

Já existem os ecopontos no Ministério, mas o problema é o escoamento, pois o 

lixo é recolhido todo junto. Algumas escolas têm experiência na separação do 

lixo, mas o problema é a fase da recolha. 

Questionada sobre a utilização do Crioulo nas disciplinas que tratam as 

questões ambientais, ela entende que cada especialista tem a sua opinião, que 

alguns dizem ser mais fácil trabalhar as matérias com o Crioulo porque facilita 

a compreensão, uma vez que os alunos têm a prática de falar o Crioulo em 

casa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa demonstrou, com base na literatura e na opinião de 

professores de tópicos ambientais nas escolas do ensino secundário do 

Município da Praia que o Crioulo cabo-verdiano tem potencialidades para, em 

pé de igualdade, ser usado na educação formal e informal dentro do sistema 

educacional do País. Com efeito, “em Crioulo nos entendemos”, desde a tenra 

idade, fazemos a cultura e criamos a nossa identidade, como povo, identidade 

essa que é cultivada e preservada ao longo de séculos. A pesquisa mostrou, 

igualmente, que a complexidade dos problemas ambientais atuais de Cabo 

Verde tem um forte componente ambiental físico, natural, social (cultural) e 

econômico. Ante essa complexidade, faz-se necessária uma combinação de 

soluções passiveis de incorporar todas as componentes que fazem parte deste 

contínuo sistêmico.  

A Educação Ambiental pode contribuir para atenuar os efeitos da 

atividade humana sobre o ambiente, e, deste modo, facilitar a convivência do 

Homem com o meio de que faz parte. Para tanto, a EA deve ser 

contextualizada, voltada para as necessidades localmente identificadas, de 

modo que o sujeito e o objeto da AE possam interagir de modo dinâmico. No 

contexto cultural cabo-verdiano, faz-se necessário que a Ciência desça do 

pedestal das academias até os confins mais remotos da alma do cabo-verdiano 

para potencializar ainda mais o seu sentimento de pertença, para que o 

“homem crioulo” se ache parte não apenas dos problemas ambientais, mas, 

igualmente, das soluções que a ciência preconiza.  

Por isso, acredita-se que os resultados que esta pesquisa evidenciou 

poderão auxiliar não apenas os poderes públicos, mas também os estudiosos 

da questão ambiental em Cabo Verde e demais interessados na compreensão 

do alcance potencial de vantagens que a língua materna de Cabo Verde 

poderá trazer para o subsistema de educação secundária, em particular e, 

juntamente com o Português, agir como instrumento privilegiado de 

comunicação e Educação Ambiental. A novidade deste estudo advém do fato 

de ser o primeiro no gênero a ser realizado em Cabo Verde, numa perspectiva 

que pretende ser uma reflexão interdisciplinar. Envolve o estudo e a relação 

entre os conhecimentos de áreas científicas distintas como: Ciências Naturais e 
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do Meio Ambiente, Pedagogia, Letras, Antropologia, Filologia, Linguística e 

Comunicação.  

Por abranger a maior comunidade estudantil do País, os seus resultados 

poderão igualmente contribuir para auxiliar os educadores, pedagogos e o 

poder público a traçar o perfil das necessidades docentes, discentes e das 

coordenações das disciplinas associadas à Educação Ambiental na referida 

comunidade, sinalizando as suas preferências, singularidades e aptidões, 

visando a um processo gradual de introdução da Língua Crioula na preparação 

de programas e na elaboração de manuais como passo inicial para sua entrada 

formal na Educação Ambiental, assim como a redefinição de currículos de 

Educação Ambiental em Cabo Verde.  

A hipótese fundamenta-se no fato de que os cabo-verdianos crescem e 

são educados em um ambiente familiar onde predomina a Língua Crioula. Em 

Crioulo foram perpetuados os valores do País, a cultura e os costumes, de 

geração em geração, o que garantiu a sua sobrevivência como nação durante 

o período da colonização. Assim, o Crioulo de Cabo Verde tem potencialidades 

para ser implantado, com vantagens, no ensino para o ambiente nas escolas 

do ensino secundário de Cabo Verde, visando à mudança de comportamentos 

a longo prazo.  

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar as potencialidades 

da língua materna de Cabo Verde, o Crioulo, quanto à sua aplicação como 

instrumento de EA nas escolas de ensino secundário, no Município da Praia. 

Retomando esse objetivo, concluiu-se que o Modelo de Educação Ambiental 

que se pratica nas escolas de ensino secundário em Cabo Verde carece de 

uma contextualização mais ampla, que passa pelo uso da língua materna, o 

Crioulo, mas baseada numa reflexão pedagógica para que se consiga estimular 

mudanças de percepção nos estudantes, não só no que concerne ao meio 

ambiente, mas principalmente diante das vicissitudes da vida.  

Verificou-se ao longo das entrevistas uma clara abertura dos professores 

que ministram as disciplinas ligadas ao ambiente ou que coordenam projetos 

de cunho ambiental nas escolas para a introdução da Língua Crioula (junto 

com a língua Portuguesa) em uma convivência harmoniosa. Alguns chegaram 

mesmo a defender a ideia de ser indispensável em alguns casos recorrer ao 
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Crioulo para explicar determinados conteúdos de cunho ambiental e 

exemplificando a particularidades da nossa realidade. 

Acredita-se que esta investigação aponta claramente a vontade de 

valorizar a língua materna, usando-a como língua de expressão e de apoio no 

que concerne à Educação Ambiental, nas escolas de ensino secundário no 

Município da Praia, mas que falta a assumpção, de quem de direito, do 

compromisso de criar condições para que tal aconteça e se torne efetivo. 

Alguns pesquisadores se dedicam a pesquisas que comprovam que o Crioulo é 

uma língua estruturada, e não um dialeto, que tem potencialidades para ser 

ensinada nas escolas, corroborando as diretrizes da UNESCO, defensores de 

que a utilização da língua materna no ensino tem uma incidência positiva sobre 

o desempenho do aluno, na medida em que contribui para o reforço do seu 

aspecto cognitivo, assim como da sua identidade cultural.  

Crê-se que, com uma sociedade civil atenta aos desafios ambientais e 

culturais que Cabo Verde enfrenta, haverá, num espaço de tempo não muito 

longínquo, uma sensibilidade maior por parte das autoridades, no que concerne 

à particularidade de coexistência linguística em Cabo Verde, que passa pela 

criação de condições para que a língua Crioula possa ser ensinada nas 

escolas.  

Como foi anunciado no seu objetivo geral, a pesquisa se circunscreveu ao 

Município da Praia, que alberga em seu âmbito a Capital de Cabo Verde. A sua 

escolha se decorreu do fato de ele significar um mosaico social, representativo 

de toda a sociedade cabo-verdiana.  

 

 

 



108 

 

 REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, L.; SANTOS, M. E. M. (Orgs.) História Geral de Cabo 

Verde, Vol. I.  Coimbra: Imprensa de Coimbra, 1991. 

ANJOS, J. Intelectuais, literatura e poder em Cabo Verde: lut as de 

definição da identidade nacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 

 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem . 12. ed. Local: 

HUCITEC, 2006.  

 
CABO VERDE. Direção Geral do Ambiente. Plano Nacional de Educação 

Ambiental . Praia – Cabo Verde. 2013. 

CABO VERDE. Instituto Nacional de Estatísticas - INE. Recenseamento geral 

da habitação e população; Censo  2010. Praia – Cabo Verde, 2010.  

 
CABO VERDE. Ministério da Educação e Desporto. Anuário da educação 

2010-2011. Relatórios, Praia – Cabo Verde. 2012.  

 

CABO VERDE. Ministério do Ambiente Agricultura e Pescas. Plano de ação 

nacional para o ambiente . Praia – Cabo Verde. 2004. 

DA SILVA, T. T. (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

DELGADO. C. A. Crioulo de Cabo Verde:  situação linguística da zona de 

Barlavento. Estudos e Pesquisa. Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. 

Praia - Cabo Verde, 2008.  

DIAZ, P. A; Educação ambiental como projeto . Porto Alegre: Artmed, 2002.  

FERNANDES, G. Em busca da nação: notas para uma reinterpretação d o 

Cabo Verde crioulo . Editora da UFSC / Florianópolis – Brasil, Instituto da 

Biblioteca Nacional e do Livro / Praia – Cabo Verde, 2006. 

FIGUEIREDO, J. B. DE A.; DA SILVA M. E. H. (Orgs.) Formação Humana e 
Dialogicidade III . Fortaleza: Edições UFC, 2012. 



109 

 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa . 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

FREITAS, Elvira. O Crioulo como Língua Materna em Cabo Verde e as su as 

implicações no Currículo escolar desenvolvido em Po rtuguês. 2011.: Tese 

(Doutorado em Ciências de Educação). Universidade de Santiago de 

Compostela, Santiago de Compostela, Espanha, 2011. 

GOMES, I, J. M. SEMEDO, S. GOMES, A. Rendall ; GOMINHO, M.  Livro 

Branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde . Direcção Geral do 

Ambiente. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território. Praia - Cabo 

Verde. 2013. 262 p. 

GRAÇA, M. P. M. B. Projeto de Sensibilização e Educação Ambiental na 

área da prevenção da produção dos resíduos humanos , 2010. Dissertação 

(Mestrado em Cidadania Ambiental e Participação). Universidade Aberta, 

Portugal, 2010. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.  11. ed.- Rio de 

Janeiro: DP&A Editora, 2006. 

HEILMAIR, Hans-Peter. O Português enquanto veículo de educação em 

Cabo Verde – uma polivalência entre vantagem, desvantagem e desafio. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10071/2995> Acesso: em 30 nov. 2013. 

JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade . Cadernos 

de pesquisa, n. 118, p. 189-205, março 2003.  

LOPES, K. J. M. ; DE CARVALHO, E. N.; DE MATOS, K. S. A. L. (Orgs.) Ética 

e as reverberações do fazer . Fortaleza: Edições UFC, 2011. 

MATEUS, M. H. M. ; CAELS, F. ; CARVALHO, N. O ensino do Português em 

contexto multilingue - o que aprendemos com o Projecto Diversidade 

Linguística. Lisboa: Disponível em <http://mediacoes.ese.ips.pt>. Acesso em: 

30 jun. 2013. 

 



110 

 

MATEUS, M. H. M. e VILLALVA, A. (Orgs.) O Essencial sobre Linguística . 

Lisboa: Edições Caminho, 2006. 

MATOS, K. S. A.; SAMPAIO, J. L. F.(Orgs.) Diálogos em Educação 

Ambiental . Fortaleza: Edições UFC, 2012. 

MOURA, M. A. B. Custo total da água como um bem social e econômico:  o 

caso do município da Praia, Cabo Verde. 2011. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2011. 

MOURA, M. A. B.;  ARAÚJO, R.C.P; Custo total da água como um bem social 

e econômico: o caso do sistema de abastecimento do concelho da praia, ilha 

de Santiago-CV. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL – SOBER, 50, 2012, 

Vitoria  - Espírito Santo. Anais...  Brasília: SOBER, 2012. Disponível em 

<http://www.itarget.com.br/newclients/sober.org.br/congresso2012/>. 

Acesso  em 11 dez. 2012.  

MUELLER, C. Os economistas e as relações entre o sistema econôm ico e 

o meio ambiente . Curitiba, Paraná: Edu coedição Finatec, 2007. 

NOAL, F. O. ; BARCELUS, V. H. L. (Orgs.) Educação ambiental e cidadania. 

Cenários brasileiros . Santa Cruz do Sul, 2003. 

SANTOS, B. S.;  MENESES, M.P. (Orgs.) Epistemologias do Sul.   São Paulo: 

Cortez, 2010.  

SANTOS, J. C.; TOLEDO, MIP. Educação ambiental através da metodologia 

de projetos.   São Paulo: SP, 2004.  

SEMEDO, Manuel. A construção da Identidade Nacional – Análise da 

Imprensa entre 1877 e 1975 . Praia - Cabo Verde: Instituto da Biblioteca 

Nacional e do Livro (IBNL), 2006. 

TRAVASSOS, E. G. A educação ambiental nos currículos: dificuldades e 

desafios. Revista da Biologia e Ciências da Terra . Minas Gerais,  v.1, n. 

2001. 



111 

 

VEIGA, M. A construção do Bilinguismo. Praia- Cabo Verde: Instituto da 

Biblioteca Nacional e do Livro, 2004. 

VEIGA, M. O crioulo e o Português em Cabo Verde. Disponível em: 

<http://sibila.com.br/mapa-da-lingua/o-crioulo-e-o-portugues-em-cabo-

Verde/2753>. Acesso em: 21 jun. 2013. 


