
1 
 

 

Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Mestre em Ciências da Educação, na área de Análise Intervenção em Educação, 

realizada sob a orientação científica da Professora Doutora Maria do Carmo Vieira 

Silva. 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória pessoal 

                                 Dedico esta Dissertação à minha família, principalmente aos meus 

pais, Aníbal Lopes e Maturina Amarante, razão da minha existência e motivação e aos 

meus irmãos Cristina, Eloisa e Paulo. 



 3 

Agradecimentos  

A realização do projecto que deu lugar a esta dissertação foi, sem dúvida, uma etapa 

muito importante da minha vida. Foi, também, uma etapa difícil que me ajudou a 

crescer. 

No entanto, nada teria sido possível sem a ajuda de determinadas pessoas que tornam a 

minha existência mais clara e o meu dia-a-dia mais pleno e feliz. 

Este trabalho não teria sido possível sem o modelo, os ensinamentos, a simpatia, a 

compreensão e também a paciência da minha orientadora Professora Doutora Maria do 

Carmo Vieira da Silva que, desde o dia que entrou na minha vida, soube ser o exemplo 

da inteligência, da disciplina, do trabalho e da correcção, a quem muito agradeço e de 

quem me orgulho de ser orientada. 

Sou muito grata a todos os meus familiares pelo incentivo recebido ao longo destes 

anos. 

Aos colegas do percurso principalmente a Keila Coelho que souberam escutar dúvidas e 

receios e incentivar sempre.  

Aos meus amigos que tantas vezes souberam compreender a minha indisponibilidade. O 

meu profundo agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para a concretização 

desta dissertação. Aos meus entrevistados, Alice, Gerson, Lígia, Edna, Natália, David, 

Lamine e Albino, a todos muito obrigado pela importante contribuição que deram para 

esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Resumo 

O estudo que apresentamos insere-se numa investigação qualitativa sobre o sucesso 

escolar dos estudantes cabo-verdianos de segunda geração em Portugal, tendo como 

principal objectivo contribuir para conhecer alguns dos factores que se relacionam com 

esse mesmo sucesso. Neste processo de investigação abordamos igualmente a situação 

dos cabo-verdianos de primeira geração, fazendo uma análise comparativa de forma a 

perceber quais os elementos comuns e distintivos entre as duas gerações.  

 Utilizamos a metodologia qualitativa, tendo o estudo empírico sido desenvolvido com 

base em entrevistas aos referidos estudantes de ambas as gerações que, com o seu 

testemunho, forneceram uma visão pessoal sobre a problemática em estudo ajudando a 

compreendê-la, através das suas explicações, sentimentos e experiências pessoais. 

Recolhemos igualmente a opinião de dois técnicos de educação de Cabo Verde que 

analisaram o panorama dos estudantes cabo-verdianos em Portugal e caracterizaram a 

política de educação e o papel das instituições de ensino em Cabo Verde. 

Esta pesquisa incide no percurso académico em alguns estudantes cabo-verdianos de 

segunda geração em Portugal que atingem o ensino superior, compreendendo e 

analisando os factores que justificam a concretização desse objectivo apesar de estarem 

inseridos num contexto, muitas vezes, desfavorável do ponto de vista socioeconómico e 

de identidade cultural que poderia conduzir ao insucesso escolar. 

  A motivação pessoal e a família revelaram-se factores determinantes para o sucesso 

escolar destes estudantes o que não é, contudo suficiente para fazer esquecer os 

múltiplos obstáculos que estes mesmos estudantes têm de ultrapassar, no seu percurso 

escolar.  

 

 

Palavras-chave: Sucesso Escolar, primeira geração, segunda geração, estudantes cabo-

verdianos 
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Abstract 

The study that is presented here is part of a qualitative research about the academic 

success of Cape Verdean students of second generation in Portugal, with the primary 

objective to contribute in understanding some of the factors that are related to this same 

success. In this research process it is approached equally the situation of Cape Verdean 

students of first generation, making a comparative analysis in realization in order to 

understand what are the common and distinctive elements between the two generations.  

 Utilizing the qualitative methodology, with empirical studies being developed based on 

interviews done to the referred students of both generations, their testimony provided a 

personal view on the problems of studies, helping to understanding it through their own 

explanation, feelings and personal experiences.  As well was gathered statements from 

two education technician from Cape Verde that analyzed the landscape of Cape Verdean 

students in Portugal and as well as the characterization of education in politics and the 

role of educational institutions in Cape Verde.  

 This research focuses on the academic sphere of some of Cape Verdean students of 

second generation in Portugal that have reached higher education, understanding and 

analyzing the factors that justify the concretization of this objective despite of being 

inserted in a context of at times in a non-favorable socioeconomic and cultural 

viewpoint that could lead to academic failure. 

The personal and family motive reveals determined factors for the academic success of 

these students, which is not all sufficient to make forget the multiples obstacles that 

these same students must overcome while in school. 

 

KEY-WORDS: Academic Success, First Generation, Second Generation, Cape Verdean 

students 
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Introdução 

 

A presente dissertação de Mestrado tem como principal objectivo contribuir para 

investigar alguns dos factores que influenciam o sucesso escolar dos estudantes cabo-

verdianos de segunda geração em Portugal. A pesquisa empírica que sustenta a 

dissertação tem como alvo os estudantes do Ensino Superior.  

Foram vários os motivos que influenciaram a realização deste tema, nomeadamente, o 

facto de ser imigrante, a curiosidade em avaliar o sucesso escolar dos estudantes cabo-

verdianos nascidos em Portugal apesar dos casos de abandono e insucesso e, por último, 

verificar a quem os mesmos atribuem o seu sucesso escolar. 

Foi a partir destes pontos de partida que se avançou para as entrevistas exploratórias 

baseadas nas seguintes questões: o que poderá explicar o sucesso escolar destes jovens? 

Que factores interferiram directamente no sucesso escolar? 

Apesar de a maior parte da segunda geração de imigrantes cabo-verdianos estar a 

abandonar a escola cedo e revelar taxas de insucesso escolar muito elevadas, uma 

pequena minoria tem-se mostrado capaz de ascender socialmente, ultrapassando as 

barreiras sociais, económicas e étnicas com que se deparam. Enquanto os imigrantes de 

primeira geração aceitaram as condições sociais de uma forma pacífica, os seus 

descendentes possuem expectativas muito mais elevadas. 

Considerando a escola como um caminho mais seguro para a integração e mobilidade 

social, a maioria dos estudantes cabo-verdianos parece revelar uma postura contrária aos 

valores da educação e da escola, não lhes dando a importância devida, uma vez que 

“basta conseguir o mínimo” (E1). A maioria dos trabalhos feitos sobre a comunidade 

cabo-verdiana em Portugal tem abordado sobretudo a marginalidade, a fraca integração 

e o insucesso escolar. Esta dissertação procura mostrar que no meio de correntes 

dominantes existem jovens estudantes capazes de ter um percurso de integração bem-

sucedida. 

A presente dissertação de Mestrado está organizada em três partes distintas: 

- Na primeira parte apresenta-se, de forma introdutória, o tema da pesquisa, expõe-se a 

problemática da investigação e o modelo de análise que a orientou; 
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Neste primeiro olhar, procura-se analisar ou explorar as fontes oficiais disponíveis sobre 

segunda geração de estudantes cabo-verdianos em Portugal e vai referenciar revisões de 

conceitos e abordagens analíticas do seu contexto actual.  

- A segunda parte relata a estratégia metodológica adoptada, descrevendo as razões que 

justificam a opção por métodos qualitativos e as etapas seguidas na investigação, 

reflectindo-se igualmente sobre as questões éticas que se colocaram ao longo desta; 

As fontes de informação a que recorremos para elaborar este trabalho consistem em 

textos teóricos, documentos oficiais, legislação e ainda o recurso a entrevistas junto de 

informadores privilegiados. Para a recolha de material sobre o objecto de estudo 

procedemos à pesquisa documental junto de bibliotecas de instituições de ensino 

superior em Lisboa.  

- Na terceira parte apresentamos a conclusão. 
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1- Segunda geração 

Apesar da centralidade que este tema tem tido no contexto português contemporâneo, os 

trabalhos na área da Sociologia e da Antropologia, relativamente aos jovens 

pertencentes à “segunda geração” de imigrantes cabo-verdianos, são relativamente 

escassos. 

As primeiras investigações surgem para dar resposta à necessidade de compreender os 

posicionamentos de uma população que, embora nascida em Portugal, mostra sinais de 

falta de integração no contexto social português. 

“São segunda geração de imigrantes todas as crianças nascidas no país de acolhimento 

do (s) pai (s), com pelo menos um dos pais nascido no estrangeiro ou crianças nascidas 

no estrangeiro que foram para o país de acolhimento antes dos doze anos de idade” 

Portes e Zhou (1993), Rumbaut (1997), Portes e McLeaod (1999) (citados por Pires, 

2009; 29). 

A noção de segunda geração já surge com carga negativa, com representações que 

conotam a delinquência juvenil, ao sucesso escolar e ao desenraizamento cultural. 
1
 

A própria designação “segunda geração” cria dificuldade, porque é utilizada como 

sinónima de reprodução social das condições de vida dos seus pais, não levando em 

conta a própria trajectória dos jovens. No entanto, o comportamento, as atitudes e a 

forma como estes jovens se posicionam são determinados por factores que tanto têm a 

ver com o espaço sociocultural do país de origem, como do país de acolhimento. 

Importa referir que não se pode considerar que os filhos de imigrantes sejam também 

eles imigrantes. Bourdeau 
2
 questionou “como é possível falar de imigrantes a propósito 

de pessoas que não imigraram de parte nenhum”. Sem dúvida que este autor se refere 

aos filhos dos imigrantes designados por segunda geração, isto é, os nascidos no país de 

acolhimento dos pais. 

A igualdade de oportunidade é a chave do sucesso para muitos jovens da segunda 

geração. Segundo Silva (2008;29), “a igualdade de oportunidade significa, portanto: ter 

liberdade para escolher diferentes alternativas de vida; ter êxito escolar preservando a 

própria identidade; conseguir melhores condições de vida e maior poder político”. 

                                                           
1
(EJIC) I Encontro de Jovens Investigadores cabo- verdianos 

2
 Citado no I Encontro de Jovens Investigadores cabo-verdianos 
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Uma mudança de objectivos, materiais e estilos de ensino e de aprendizagem, ajudará 

com certeza não só os estudantes da segunda geração que nasceram em Portugal, como 

também os que vieram de Cabo Verde em crianças e que estão na fase de adaptação a 

um certo nível de aprendizagem e de integração.   

Na linha do pensamento de Silva (2008;30) a Educação Multicultural representa, pois, 

“um modelo educativo desenhado para responder a uma sociedade com diferentes 

nacionalidades, grupos étnicos e culturais – uma educação apropriada para uma 

sociedade multicultural”. As escolas devem estar preparadas para aceitar a entrada e 

promover a integração dos estudantes com culturas e valores diferentes. 

Pires (2009) refere que a segunda geração vive outra experiência de inserção social, pois 

aprendem melhor a língua e vivenciam a cultura portuguesa, tendo, muitos deles, 

nascido em Portugal, o que pode implicar uma identidade cabo-verdiana diferente da 

dos seus pais.   

Os imigrantes de segunda geração são diferentes dos seus antecessores, uma vez que 

estes têm um contacto mais efectivo com a cultura cabo-verdiana, enquanto que aqueles 

aprendem mais rapidamente a nova língua, nomeadamente através da educação escolar 

e do contacto com portugueses em diferentes espaços de sociabilidade.   

 

2- Identidade 

É sabido que um jovem filho de imigrante nascido em Portugal não é um imigrante e 

tem direito ao acesso e ao sucesso no que diz respeito às oportunidades oferecidas pelo 

país de residência a todos os cidadãos. 

Cada ser humano tem a sua identidade e este é entendido como sinónimo absoluto. 

Segundo Batalha (2004; 24), “ a identidade significa característica do que permanece, 

no tempo idêntico a si mesma, no fundo, o que permanece o mesmo nas mudanças 

ocorridas com o tempo, trazidas pelo tempo”. No caso dos jovens da segunda geração 

de imigrantes cabo-verdianos podemos dizer que sentem uma crise de identidade, não 

conseguindo definir claramente se se sentem mais cabo-verdianos ou portugueses. 

“… Tenho 25 anos, imagina nasci, cresci aqui, sou sempre posto de parte e sempre fui 

considerada estrangeira. Tive os meus documentos portugueses com 23 anos de idade. É 

a única coisa que eu consegui tirar de positivo em ser estrangeira em Portugal” (E2). 
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A identidade dos cabo-verdianos em Portugal está organizada em função de 

representações sociais, raça, etnicidade, educação e classe que, combinadas, definem a 

sua posição dentro da sociedade portuguesa e nas suas próprias comunidades locais 

(Batalha, 2004). 

Os jovens descendentes de imigrantes cabo-verdianos são classificados geralmente, pela 

restante sociedade portuguesa, como jovens de origem africana, quando na realidade são 

portugueses porque nasceram em Portugal. São vistos como “pretos”, tornando-se, por 

isso, difícil a sua integração na sociedade portuguesa.  

Segundo Batalha (2004; 26), “ Os próprios jovens africanos entendem a sua 

insatisfatória situação social como sendo motivada por questões sociais, sentindo-se 

ridicularizados pela sociedade dominante desenvolve uma identidade africana 

oposicional, que no fundo rejeitam aquilo que a sociedade portuguesa, de alguma 

maneira, lhes nega: serem portugueses sem qualquer outra adjectivação”. Os jovens da 

segunda geração afirmam, de certa forma, serem africanos mesmo que nunca tenham 

estado em África e consideram que a sua identidade é africana.  

Tap (1998) citado por Silva (2008; 68) define “identidade pessoal como um conjunto 

das representações e dos sentimentos que uma pessoa desenvolve a propósito de si 

mesma”. 

O mesmo autor (idem,1998; 65-66, citado por Silva, 2008;68) refere que a “ identidade 

pessoal resulta, assim de uma construção progressiva, com início nos primeiros anos de 

vida, através do conhecimento do próprio corpo, da relação efectiva estabelecida com a 

mãe e o pai, da identificação com as imagens dos mesmos, da inculcacão de normas e 

modelos pelo meio”. De salientar que este processo da construção progressiva da 

identidade começa na família e se estende pela escola, grupos sociais, profissional. Para 

Batalha (2004; 298), “ os jovens filhos de imigrantes cabo-verdianos em Portugal, tal 

como os filhos de outras minorias imigrantes, desenvolvem uma identidade social que 

não é nem portuguesa nem cabo-verdiana. Aos olhos dos seus pais já não são cabo-

verdianos, porque foi em Portugal que nasceram, a maior parte deles, e é em Portugal 

que têm de encontrar o seu lugar na sociedade. Aos olhos da maioria portuguesa eles 

são os jovens de origem africana, os pretos ou os cabo-verdianos e só por último 

portugueses, aos seus olhos são portugueses pretos, portugueses cabo-verdianos, ou 

jovens do bairro misturando etnicidade e classe social de uma forma ainda relativamente 

desconhecida para a maioria portuguesa branca”. 
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A escola como a sociedade portuguesa trata-os como estrangeiros, cabo-verdianos, 

quando na realidade não são. Estas contradições não têm ajudado estes jovens a terem 

sucesso escolar e eles, tendo consciência disso, esforçam-se para se autovalorizar 

através dos estudos, de forma a sentirem-se mais bem integrados na sociedade 

portuguesa conforme afirma um dos entrevistados da segunda geração. 

“Neste momento e na sociedade em que estamos nós somos considerados 

uma minoria étnica aqui em Portugal e cada vez há menos oportunidades 

para nós, que nascemos aqui, e para os que vieram de Cabo Verde para 

estudar, e, para nós descendentes de cabo-verdianos, acho que a grande 

motivação para sermos reconhecidos é ter um posto de trabalho considerado 

digno. Tens que investir na educação e não basta ser licenciado temos que 

ser bons naquilo que fazemos é uma das formas de nós conseguirmos 

destacar dos outros” (E 2). 

 

3 - Sucesso escolar 

A ideia de sucesso escolar é entendida hoje em dois sentidos, sendo associada ao 

desempenho dos estudantes. Obtêm êxito aqueles que satisfazem as normas de 

excelência escolar e progridem nos cursos. Com a moda das escolas efectiva e a 

publicação das “ listas de classificação das escolas”, o sucesso escolar designa o sucesso 

de um estabelecimento ou de um sistema escolar no seu conjunto e são considerados 

bem-sucedidos os estabelecimentos ou sistemas que atingem os seus objectivos. No 

entanto o sucesso de um estabelecimento poderia estar associado à soma dos êxitos 

individuais dos alunos
3
. 

Técnico da educação de Cabo Verde acrescenta que: 

“É muito importante fazer esta análise organizacional porque as 

oportunidades de sucesso advém muito daquilo que a escola é. Antigamente 

ou há bem pouco tempo, centrava-se muito no insucesso do ponto de vista 

do aluno sobretudo na crença de que a inteligência é inata, que certos alunos 

por não serem ditos inteligentes ou por não virem de ambientes sociais 

                                                           
3
 Caderno de pesquisa,nº119, Julho/2003 
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pouco atractivos, ou seja, com “background” limitado acabavam por 

explicar por si só o seu insucesso mas a verdade é que a escola, sobretudo as 

escolas eficazes, têm a obrigação de promover o sucesso escolar dos alunos 

independentemente da sua origem social, por isso, hoje mais do que nunca 

convém analisar as escolas para saber se efectivamente estão a cumprir o 

mandato educacional que lhes foram atribuídas pelo Estado e pela sociedade 

e o sucesso é fundamental porque uma escola mal sucedida gera também 

uma sociedade com problemas graves. O sucesso depende também muito da 

visibilidade onde estão inseridas. Uma escola que não promova sucesso é 

uma escola que gradativamente acabará por extinguir a si próprio” (S 2). 

Apesar das elevadas taxas de abandono escolar dos jovens da segunda geração de cabo-

verdianos, existe uma pequena minoria que se tem mostrado capaz de ultrapassar as 

barreiras sociais, económicas e étnicas para alcançar o sucesso escolar.  

Segundo Perrenoud (1993;35), o sucesso escolar “ de modo muito geral, é associada ao 

desempenho dos alunos, obtém-se êxito aqueles que satisfazem as normas de excelência 

escolar e progridem nos cursos”. 

 O ensino em Portugal já é obrigatório até ao 12º ano
4
, resultado da nova lei aprovada 

em Agosto de 2005 mas, mesmo assim, muitos alunos optam por desistir dos estudos 

antes de completar o secundário de um modo geral. A língua é uma das principais 

barreiras que os estudantes cabo-verdianos enfrentam, uma vez que ficam muito ligados 

à língua materna, o que dificulta o processo de integração e de aprendizagem. A maioria 

dos jovens cabo-verdianos fala português na escola e em casa geralmente fala crioulo. 

“No início a primeira dificuldade foi com a língua e confesso que foi muito 

complicado” (E4). 

Quando se fala da escola /segunda geração de estudantes cabo-verdianos, pensa-se 

quase sempre em algo negativo isso porque são poucos os jovens estudantes da segunda 

geração que frequentam a escola e poucos são os que alcançam o sucesso escolar. Os 

jovens da segunda geração são conotados com violência, problemas de integração e pela 

fraca identidade. Aos olhos das entidades oficiais a segunda geração é vista como um 

problema. 

                                                           
4
 Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto 
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A temática da segunda geração de crianças e jovens em Portugal tem vindo a ganhar 

destaque na literatura portuguesa, contando neste momento com algumas obras 

publicadas. Estudos realizados até agora abordam alguns traços sociais e culturais 

genéricos dos filhos de imigrantes africanos ou temas específicos como estratégias de 

socialização familiar (Seabra, 1994), questões de socialização e escolarização (Pais 

1993), resultados escolares, relação entre a escola e a sociedade (Marques e Martins, 

2005), multiculturalidade, educação e questões relativas à diversidade cultural na escola 

(Silva, 2008).  

A falta de interesse para com a escolarização destes estudantes da segunda geração 

deve-se ao facto da maioria dos pais não saberem ler nem escrever, pelo que se pode 

dizer que os filhos não são motivados a estudar. 

“Em Portugal, pelo contrário, a percentagem de alunos filhos de imigrantes 

que chegam às universidades é bem diminuta. Ademais, dentro desta 

percentagem ínfima acima referida os que têm sucesso ainda é mais 

diminuta. Ou seja, a realidade é dramática porque, na minha opinião, e 

segundo a sociologia a crença no valor da escola perante estas pessoas 

(imigrantes) é bastante negativo, ou seja, as pessoas depositam na escola 

poucas expectativas em relação às vantagens que se lhe atribuem os estudos 

no campo da sociologia. Neste sentido, os pais acabam por desmotivar ou 

não motivar o suficiente os seus filhos a seguir o percurso escolar, 

convencendo-os a optar por percursos alternativos com rendimentos 

imediatos, caso da construção civil, empregados de lojas” (S2). 

Os pais, de uma maneira geral, evitam o contacto com a escola. As reuniões com os pais 

são sempre uma oportunidade para a crítica, queixas ou para conselho 

maternalista/paternalista que, na maior parte das vezes, tem a ver com a rejeição cultural 

(Ferreira, 2008). Segundo a mesma autora (idem, 2008), a maior parte desses pais, que 

não sabem ler nem escrever, interpretam a escola como um mundo à parte porque a sua 

relação anterior com a instituição escolar ficou fortemente ameaçada quer a nível do 

vivido (a escola tão depressa é sobrevalorizada, como minimizada), quer a nível da sua 

relação com os professores apesar da confiança e de acreditarem que eles se ocupam 

bem dos seus filhos. 
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 Os próprios pais, ao estabelecerem um maior contacto com a escola, tornam-se também 

eles um elemento preponderante no sucesso escolar dos seus filhos (Brookover et 

al,1979; Lezotte e Bancroft 1985; Edmonds, 1986; citados por Silva, 2008;35). 

Silva (2008) acrescenta, ainda, que o papel dos professores parece revelar-se decisivo na 

medida em que o sucesso na educação multicultural, nas escolas, dependerá, em grande 

parte, das atitudes, comportamentos, conhecimentos e destrezas dos mesmos na sala de 

aula. Neste caso pode dizer-se que o professor tem um papel muito importante dentro da 

sala de aula, papel este que pode ser muito útil para o sucesso escolar dos estudantes 

cabo-verdianos que, muitas vezes, se vêem obrigados a abandonar a escola por não estar 

a perceber o conteúdo e ao mesmo tempo sentem-se excluídos por não conseguirem 

acompanhar o programa.  

 

3.1– Capital humano como factor de sucesso escolar ou não 

Segundo Frigoto (1984, citado por Costa, 2005;90), “para compreender a teoria de 

capital humano faz-se necessário não só aprender o seu processo de construção, mas 

antes entender como esta se articula com o desenvolvimento do sistema capitalista”. 

Segundo a teoria do capital humano, a maior escolarização contribui directamente para 

a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, em função de um aumento de renda que 

decorre directamente da sua melhor qualificação para o desempenho no mercado de 

trabalho. 

Frigoto (1984, citado por Costa, 2005:90) refere que “ a teoria do capital humano 

estrutura-se a partir de uma leitura do sistema capitalista na qual não se aprende que a 

história é feita dentro de relações sociais”. 

No contexto actual, no qual há uma forte diminuição do poder político do Estado 

Nação, decorrente do fenómeno da globalização, o capital busca uma nova interpretação 

ideológica, capaz de justificar as relações de poder e de exploração. Neste sentido, como 

uma continuidade da Teoria do Capital Humano, mas englobando novas características 

próprias de uma economia globalizada, surge o discurso de que vivemos numa 

“sociedade do conhecimento” e que, por conseguinte, neste novo contexto são exigidas 

aos trabalhadores novas qualificações e habilitações que lhes permitam inserir-se no 

mercado de trabalho, competindo de igual forma com outras pessoas. 
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Estas novas habilidades e comportamentos, tais como flexibilidade e capacidade de 

comunicação, são considerados fundamentais dentro de um modelo de produção que 

busca superar a rigidez do modelo taylorista. Portanto, espera-se que a escola tenha 

capacidade de garantir uma educação básica que possibilite ao educando e futuro 

trabalhador apropriar-se de novos conhecimentos e ajustar-se da melhor forma possível. 

De acordo com a nova Lei de Bases do Sistema Educativo, hoje o sistema educativo é 

um conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação que se exprime pelo 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e democratização da 

sociedade.
5
 

A valorização do capital humano significa então a apropriação de qualidades 

sociopsicológicas do trabalhador, buscando assim o consenso e o espírito de lealdade à 

empresa. Acenado com a possibilidade de possibilidade de participação autónoma e 

livre no processo produtivo. 

 

3.2 – Integração na comunidade de origem factor de vantagem ou de desvantagem 

É sabido que quanto mais integrado os imigrantes estiverem melhor será o seu sucesso a 

nível escolar. Para promover o sucesso escolar dos jovens da segunda geração é 

desejável promover a sua integração, evitar fenómenos de marginalização geradores de 

instabilidade e desigualdades sociais. Para os imigrantes, a sua integração implica a 

aquisição de direitos e obrigações (Fernandes, 2008).  

“A aprendizagem de uma nova cultura, a aquisição de um estatuto social, a criação de 

relacionamentos com membros de acolhimento e a formação de um sentimento de 

pertença a essa sociedade, a cultura é entendida como o conjunto de traços 

característicos da totalidade de um modus vivendi, isto é, o conjunto dos hábitos de vida, 

dos costumes, das representações, das emoções, das competências características de um 

determinado grupo social, num trabalho permanente de transmissão, socialização, 

iniciação ou educação” (Silva 2008;46). Por parte da sociedade de acolhimento, implica 

a concessão de acesso às instituições e recursos, o que pressupõe, por exemplo, o acesso 

ao mercado de trabalho, educação, habitação, saúde, participação política e 

reagrupamento familiar (Fernandes, 2008). 

                                                           
5Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto  
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A cultura dos alunos é tida como elemento fundamental a ter em conta na escolarização 

e no sucesso escolar. (Boas 1928, citado por Silva 2008;45) ressaltou que “ as 

diferenças no rendimento escolar dos alunos eram sobretudo culturais”. Contudo 

(Malinowski citado por Silva, 2008), rejeitou este argumento, pois, segundo este autor, 

os baixos resultados escolares obtidos por africanos deve-se ao facto de lhes ter sido 

dada uma escolarização inferior à dos europeus. 

A interacção ocorre na medida em que um indivíduo se sente como membro de um 

grupo social por partilhar as suas normas, valores e crenças, ou seja, a palavra 

integração tende muitas vezes, a ser utilizada como sinónimo de coesão, unidade, 

equilíbrio, ajustamento e harmonia. Não é, no entanto, sinónimo de homogeneidade na 

sociedade e na cultura, já que a diferenciação é uma qualidade essencial das relações 

sociais, por isso, a integração não apaga as diferenças, antes coordena e orienta. Estas 

dificuldades de integração segundo Fernandes (2008;65) “ são ainda mais acentuadas no 

caso dos imigrantes, particularmente os africanos. Frequentemente vítima de atitudes 

racistas e xenófobas, o seu desenraizamento é muito grande: no momento da sua 

instalação entre nós, devem fazer a aprendizagem de uma nova cultura e, por vezes, de 

uma nova língua, adaptar-se a um habitat, em muitos casos, degradante, suportar ritmos 

de trabalho intensos; além disso maioritariamente originários de meios rurais e devem 

fazer a sua integração nas grandes cidades ou na periferias destas, onde as 

probabilidades de encontrar trabalho são maiores”.  

Esta conjugação de factores torna a inserção dos estudantes da segunda geração uma 

tarefa árdua. Os seus filhos serão, consequentemente portadores de dificuldades 

acrescidas à entrada para a escola. A integração no país de acolhimento tanto pode ter as 

suas vantagens como desvantagens, de salientar que estes estudantes enfrentam 

problemas de natureza institucional: a equivalência de diplomas por exemplo coloca 

grandes entraves. 

Batalha (2004;301) afirma que “a visão mais comum acerca da segunda geração dos 

cabo-verdianos é de que sofre de fraca integração social, tendo trocado baixas 

expectativas de vida dos pais pelas da classe média urbana da sociedade portuguesa pós-

colonial, expectativas essas que têm dificuldade em satisfazer devido à sua inadequada 

integração social. Esta inadequada integração combinada com a perda de valores 

característicos dos pais (honestidade, trabalho duro e espírito de sacrifício), sem a 
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aquisição de valores de substituição adaptativos, condena-os ao abandono escolar 

prematuro, ao desemprego ou ao trabalho pouco qualificado e mal pago e delinquência”. 

A integração dos estudantes da segunda geração cabo-verdianos em Portugal, tanto pode 

ter vantagens como pode ter as suas desvantagens, alguns progridem nos estudos, outros 

não conseguem acabar nem o ensino obrigatório. 

O nível de escolaridade constitui, portanto, um recurso básico no processo de integração 

dos estudantes da segunda geração dos cabo-verdianos em Portugal no país de 

acolhimento condicionando não só o tipo de inserção mas também a interacção com o 

país de acolhimento tanto no plano instrumental como no comunicacional. 

 Leite (2003;28) refere que “ quando acreditamos nas vantagens que decorrem destas 

interacções culturais, desenvolvemos práticas que contemplam as especificidades 

diversas dos alunos, damos lugar, na escola aos saberes do quotidiano dos diversos 

grupos e trabalhamos esses saberes, não de forma esporádica e fragmentada, mas sim de 

uma forma contextualizada e vivenciada por processos interagidos”.  

 

3.3 - Sucesso escolar dos estudantes da primeira geração 

Após a independência nacional de Cabo verde ocorrida em 5 de Julho de 1975, a grande 

maioria dos estudantes cabo-verdianos frequentava cursos superiores no exterior. No 

início da década de noventa assiste-se à universalização do ensino básico e à posterior 

expansão do ensino secundário obrigatório e, em meados da década, a um forte aumento 

do número de candidatos ao ensino superior. Entretanto, com o aumento do número de 

estudantes que procura obter formação superior no estrangeiro, são criados, em 1995, o 

ISE (Instituto Superior de Educação), em 1996 o ISECMAR (Instituto Superior de 

Engenharia e Ciências do Mar) e em 1998 o ISCEE (Instituto Superior de Ciências 

Económicas e Empresariais). Estas instituições são dotadas de autonomia pedagógica, 

científica, administrativa, financeira e patrimonial. Em 2006, pelo Decreto – Lei nº 

53/2006 de 20 de Novembro é criada a Uni-CV (Universidade de Cabo Verde) 

concebida como instituição de ensino superior público cuja missão é capacitar a nação 

cabo-verdiana, de modo a vencer os grandes desafios de modernização e 

desenvolvimento do país. Com a criação das universidades o Estado de Cabo Verde 

procura proporcionar o sucesso escolar aos jovens da primeira geração. A criação das 

Universidades em Cabo Verde promove não só o sucesso escolar como também 
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contribui para a competitividade da economia cabo-verdiana, o progresso sustentável e a 

inclusão social reforça a identidade cultural da nação
6
. 

O presente estudo que apresentamos traduz parte do trabalho desenvolvido pelo 

Observatório de Acompanhamento dos Alunos dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa no Ensino Superior no Âmbito dos Regimes Especiais.
7
 

Através deste mecanismo, a Direcção-Geral do Ensino Superior procede ao 

acompanhamento do percurso académico dos estudantes que ingressam no Ensino 

Superior em Portugal através dos regimes especiais previstos nas alíneas d) (estudantes 

bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa, no quadro dos acordos 

de cooperação firmados pelo Estado português) do artigo 3º do Decreto- Lei n.º393-

A/99, de 2 de Outubro.  

O presente dado refere-se a um universo de 6151 estudantes, naturais de Cabo Verde, 

colocados nas várias instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, às quais foi 

solicitada a necessária colaboração. 

 Não foi possível, contudo, obter os dados de alguns estudantes, colocados em 

instituições de Ensino Superior onde já se verificou o respectivo encerramento. 

Os anos indicados têm por referência o início do ano lectivo. 

Quadro 1 

Estado Números 

Frequenta 1825/30% 

Conclui 1107/18% 

Interrompeu 1406/ 23% 

Mudou de curso 176/ 3% 

Nunca matriculado 1452/ 24% 

                                                           
6
 minedu.gov.cv 

7
 DGES (Direcção-Geral do Ensino Superior) 
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Sem dados 185 

Total 6151 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior de Cabo Verde 

 

Em dez anos foram colocados 6.151 no qual 18% conclui os estudos, 23% interrompeu, 

e 24% dos jovens estudantes cabo-verdianos nunca se matriculou.  

 

Ano de colocação dos estudantes cabo-verdianos em Portugal 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

313 400 877 952 801 694 724 670 372 348 

Fonte: DGES (Direcção Geral do Ensino Superior de Cabo Verde) 

 

De acordo com os dados da Direcção Geral do Ensino Superior de Cabo Verde, os 

números de alunos que ingressam nas universidades portuguesas têm vindo a diminuir 

substancialmente ano para ano, devido ao facto do Estado de Cabo Verde ter criado 

universidades e cursos capazes de dar respostas às procuras de escolas que têm havido 

por parte dos estudantes cabo-verdianos no país. 

 

3.4– Sucesso escolar dos estudantes da segunda geração  

 Um jovem que nasceu de um quadro de emigração não é de facto um imigrante e muito 

menos um estrangeiro, podendo ter por isso direito ao acesso e sucesso no que diz 

respeito às oportunidades oferecidas pelos países de residência a todos os cidadãos.   

Como focamos anteriormente, a presença crescente dos jovens da segunda geração de 

imigrantes cabo-verdianos no sistema de ensino português, tem surgido reflexão, debate 

e pesquisa social, em particular no campo das ciências da educação que equaciona essa 

presença do ponto de vista da multiculturalidade, como é o caso de Silva (2008) e Leite 



 24 

(2003). Digamos que estamos perante uma escola com a diversidade de culturas na 

escola que procura dar respostas às questões decorrentes dessa nova realidade. 

Pais Aprovações  

Cabo Verde 78,34% 

Moçambique  91,96% 

Santomé e Príncipe  85,56% 

Guiné 83,63% 

Angola 86,20% 

Fonte: Base de dados de entre culturas III, IV, VIII
8
 

 

Com base nos dados do ano lectivo de 1997/8, um estudo dava conta que de entre as 

minorias associado aos PALOP, os cabo-verdianos apresentam o quadro mais 

preocupante na medida em que, por um lado, acrescentam às elevadas taxas de 

desistências, as mais baixas taxas de aprovação durante a escolaridade obrigatória, e por 

outro lado e sobretudo, porque abandonam o ensino obrigatório e secundário muito mais 

cedo do que outra minoria africana.
9
  Estes dados estatísticos, dava-se conta que os 

alunos cabo-verdianos apresentam o perfil escolar desvantajoso em relação às restantes 

minorias dos PALOP, o que dificulta a sua entrada no ensino superior porque 

abandonam a escola muito cedo.  

Apesar de maior parte da segunda geração descendente de imigrante cabo-verdianos 

estar a abandonar a escola cedo e a revelar taxas de insucesso escolar, uma pequena 

minoria tem-se mostrado capaz de ascender socialmente ultrapassando barreiras sociais, 

económicas e étnicas que se lhe deparam, e de integrar a corrente dominante da 

sociedade portuguesa. 

                                                           
8
 Ministério da Educação/Secretariado coordenador dos programas de educação multicultural 

9
Dados da ACIDI 
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  Enquanto a primeira geração ocupou o fundo da escala social do Portugal 

metropolitano, aceitando de forma pacífica a sua condição social, os seus descendentes 

possuem expectativas sociais elevadas, que desenvolveram no contexto da sociedade 

pós-colonial apesar de revelarem alguns valores contrários aos da educação escolar. 

É verdade que as taxas de abandono escolar e reprovação são elevadas entre os jovens 

da segunda geração. Muitos abandonam a escola antes de completarem os doze anos de 

educação obrigatória
10

. É também verdade que a grande maioria dos estudantes cabo-

verdianos se descartou dos valores que guiavam os pais, fixando agora as suas 

aspirações pelos valores e pelo estilo de vida da classe média urbana da qual ainda não 

fazem parte. Porém, a maior parte não possui motivação e vontade suficiente para fazer 

o esforço necessário que lhe garanta o acesso a uma posição social no seio da classe 

média. 

Segundo os dados do ano 1992/1993 fornecido através base de dados da ACIDI
11

, a taxa 

de diplomação dos estudantes da segunda geração dos cabo-verdianos em Portugal 

evolui de forma crescente, sendo e interrompido no 12ºano. 

Os estudantes cabo-verdianos da segunda geração em Portugal, em comparação com 

restantes países africanos têm uma taxa de diplomação diminuta, sendo que, por 

exemplo, a dos guineenses é cada vez mais representativa, apresentando uma postura 

idêntica aos restantes grupos no que diz respeito ao sucesso escolar; os grupos de 

santomenses alcançam altas taxas de aprovação que atingem 85,56%; o sucesso escolar 

dos angolanos encontra-se em fase de ascensão e, por último, os moçambicanos têm um 

comportamento muito próprio, alcançando uma taxa de diplomação de 91,96%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto  

 
11

 ACIDI (Alto comissariado para Imigração e Dialogo Intercultural) 
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1 – Metodologia 

A planificação da entrevista, bem como as opções metodológicas realizadas e os 

instrumentos de análise construídos, decorreram directamente das especificidades 

apresentadas no objecto de estudo enunciado que são: compreender factores de sucesso 

escolar dos estudantes da segunda geração de imigrantes cabo-verdianos em Portugal e 

fazer uma comparação entre o sucesso escolar destes (que nasceram em Portugal) e os 

jovens da primeira geração (provenientes de Cabo Verde).  

Optou-se, desde início, pelo desenvolvimento de uma metodologia qualitativa, 

descritiva e exploratória, porque é o tipo de pesquisa que tenta compreender um 

problema na perspectiva dos sujeitos que o vivenciam. Contudo, a pesquisa desta 

natureza permite maior abertura para a reformulação do problema, permite ainda 

recolher informação sobre as temáticas em análise e cria condições favoráveis para a 

sua discussão no quadro das trajectórias desenvolvidas pelos jovens (Guerra, 2006). A 

pesquisa qualitativa é muito útil porque procura entender o contexto onde um fenómeno 

ocorreu e assim conseguir um entendimento mais aprofundado do estudo 

nomeadamente através das entrevistas e das observações. De salientar que o sucesso de 

uma pesquisa depende do procedimento seguido, do envolvimento com a pesquisa e da 

habilidade em escolher o caminho para atingir os objectivos (Lúcia e Muszkat, 2001). 

Segundo as mesmas autoras a metodologia qualitativa privilegia a análise de 

microprocessos, através do estudo das acções sociais individuais e grupais. Consideram 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objectivo e a subjectividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenómenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de metodologia qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte para colecta de dados e o investigador é o 

instrumento-chave. Descritiva. Os investigadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. 
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2 - Sujeitos 

Seleccionou-se seis participantes sendo três da primeira geração e três da segunda 

geração para a realização da entrevista. A escolha destes participantes foi feita com base 

nos objectivos enunciados, ou seja, trata-se de pessoas que têm um bom conhecimento 

do problema em estudo. 

 

 

3 – Instrumentos 

O instrumento de investigação adoptado foi a entrevista e para a recolha de informação 

optou-se por um gravador de áudio.   

Quivy (2003;71) afirma que “as entrevistas contribuem para descobrir os aspectos a ter 

em conta e alargam ou rectificam o campo de investigação das leituras. Umas e outras 

são complementares e enriquecem mutuamente. As leituras dão um enquadramento às 

entrevistas exploratórias e estas esclarecem-nos quanto à pertinência desse 

enquadramento”. 

Segundo o mesmo autor (idem;71),“As leituras exploratórias têm, portanto, como 

função principal revelar determinados aspectos do fenómeno estudado em que o 

investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim completar as 

pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras ”. Por esta razão (Quivy, 2003) ressalta 

que a entrevista tem que decorrer de forma aberta e flexível.  

Para a elaboração do guião de entrevista utilizou-se o modelo de Estrela (1994), por se 

tratar da análise e descrição possibilitadoras de uma caracterização de fenómenos e 

situações reais. 

 

 Guião de entrevista 

Designação dos blocos Objectivos específicos Perguntas  

A – Motivação para o 

estudo 

Conhecer quais os 

elementos favorecedores 

de motivação para 

 1 - O que o(a) levou a 

estudar? 

2- Que motivação concreta 
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aprendizagem e estudos. tinha? 

3- Considera que os 

estudos levam a ter mais 

oportunidades para o 

futuro? 

 

 

B – Ajuda do país de 

origem e do país 

acolhedor 

Recolher elementos tendo 

em consideração os 

objectivos. 

1- Que tipo de ajuda teve? 

Foi suficiente? Porquê?  

 

 

 

C – Dificuldades ou não 

nos estudos 

Conhecer dificuldades dos 

estudos da primeira e 

segunda geração dos 

estudantes cabo-verdianos 

em Portugal. 

1 – Que dificuldade 

encontrou ao longo do seu 

percurso? E facilidades? 

D – Sucesso escolar Conhecer factores do 

sucesso escolar. 

1 – A quem se deve o seu 

sucesso escolar? Porquê? 

2- Que elemento esteve na 

origem do teu sucesso? 

 

Uma vez que este trabalho é de âmbito qualitativo, procurou situar-se na abordagem 

focada na realidade através das entrevistas semi-directivas dirigidas aos estudantes da 

primeira e da segunda geração de cabo-verdianos em Portugal. Antes de iniciar a 

entrevista houve uma marcação prévia, explicou-se aos entrevistados o propósito da 

mesma e pediu-se a autorização para a sua gravação. 
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4 - Procedimentos 

Os dados obtidos foram recolhidos através de entrevista semi-directiva realizada com os 

estudantes da primeira e segunda geração de cabo-verdianos em Portugal, entendendo 

que essas informações são fundamentais para a compreensão do tipo de estudantes que 

estamos a falar, as entrevistas foram realizadas nas universidades e no domicílio dos 

estudantes, com duração aproximada de vinte e dois minutos, com prévio agendamento 

de forma a garantir a disponibilidade dos sujeitos para o fornecimento dos dados. Estas 

foram registadas num gravador áudio após a autorização dos entrevistados, tendo sido, 

de seguida, transcritas integralmente para posterior leitura e releitura das opiniões dos 

entrevistados. De salientar que são todos estudantes universitários e a faixa etária situa-

se entre os vinte e dois e trinta anos de idade 

Para o tratamento dos dados recolhidos através das entrevistas procedeu-se a uma 

análise de conteúdo, pois esta era a melhor técnica para evidenciar a riqueza dos dados 

obtidos. A análise teve como base a leitura na íntegra do conteúdo das entrevistas, 

procurando saber as emoções, os sentimentos e o conhecimento dos estudantes da 

primeira e segunda geração dos cabo-verdianos em Portugal sobre a problemática em 

questão. As informações fornecidas através das entrevistas formaram o corpus, isto é, 

um conjunto de informações que foram submetidas aos procedimentos analíticos e a sua 

constituição implica escolhas, selecção e regras (Bardin, 2008). Este autor vai mais 

longe afirmando que “ análise de conteúdo se define como um conjunto de técnicas das 

comunicações qualitativas ou não que aposta no rigor do método como forma de não se 

perder na heterogeneidade do seu objecto, visa obter procedimentos, sistemáticos a 

objectivos e discrição do conteúdo das mensagens indicadores e conhecimentos 

relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem” (Bardin 2008;31) 

 “A análise de conteúdo é hoje uma das técnicas ou métodos mais comum na 

investigação empírica realizada para diferentes ciências humanas e sociais. Trata-se de 

um método de análise textual que se utiliza em questões abertas de questionários e 

sempre no caso de entrevistas. Utiliza-se na análise de dados qualitativos na 

investigação histórica, em estudos bibliométricos ou outros em que os dados tomam a 

forma de texto escritos” (Guerra, 2006;36).  
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5 – Análise dos dados e discussão dos resultados  

Este tópico apresenta detalhes de cada categoria que foi definida a partir da análise das 

entrevistas. Procurou-se, a partir da análise preliminar das entrevistas, identificar nas 

falas dos entrevistados premissas iniciais da análise.  

Feito o levantamento dos testemunhos dos entrevistados, definiram-se as seguintes 

categorias: motivação para o estudo, ajuda do país de origem e do país acolhedor, 

dificuldade ou não nos estudos, elementos do sucesso escolar.  

Dessa forma, foram definidas as categorias e subcategorias, conforme o quadro 1 

apresenta. 

 

Quadro nº 1: Categorização 

Categorias Subcategorias da 1ª 

geração 

Subcategorias da 2ªgeração 

Motivação que levou a 

estudar 

- Desnível entre classes 

sociais; 

- Estudo como nivelamento 

social; 

- Valorização social; 

- Reconhecimento social. 

 

- Ter licenciatura; 

- Mais oportunidade de 

emprego; 

- Oportunidade para futuro 

Ajuda do país de origem ou 

acolhedor 

- Não teve bolsa; 

- Ajuda da SASE; 

- Necessidade de conseguir 

o mínimo; 

- Sem apoio não 

conseguiria pagar o curso; 

- Não teve ajuda; 

- Ajuda da SASE; 

- O tirar a licenciatura não 

estava dependente de ter ou 

não do país de origem; 

- Não sabia dos apoios 
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- Mais qualidade, tempo 

para estudar; 

- Dedicação aos estudos; 

- Condições financeiras 

para comprar livros. 

(SASE);  

- Se tivesse ajuda seria 

mais fácil; 

- Mais informação 

- Menos distinção entre 

quem vem de Cabo verde 

para estudar e quem nasceu 

em Portugal (2ªgeração) 

Dificuldade /desafios nos 

estudos 

- Adoptar a cultura; 

- Forma menos calorosa; 

- Forma de compreensão; 

- Língua; 

- Forma de expressar em 

português. 

- Trabalhar e estudar 

Elementos do sucesso 

escolar 

- Capacidade de saber 

integrar na turma; 

- Objectivo era acabar o 

curso. 

- Força de vontade 

essencialmente. 

 

Nas próximas secções cada uma das quatro categorias identificadas a partir das análises 

da pesquisa de campo será apresentada detalhadamente, com a análise e discussão dos 

resultados obtidos em cada uma delas. 

 

5.1 Motivação para o estudo 

No âmbito escolar, a motivação é um factor interno que impulsiona o aluno para 

estudar, iniciar e concluir os trabalhos. Segundo (Bzuneck 2001, citado por Pires, 

2009;34) “toda a pessoa dispõe de recursos pessoais como o tempo, a energia, os 

talentos, os conhecimentos e as habilidades”. Esses recursos poderão ser investidos em 
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qualquer actividade escolhida pelo indivíduo, sendo mantidas enquanto estiverem 

presentes os factores motivacionais. 

Desta forma, a motivação pode influenciar no modo como o indivíduo utiliza as suas 

capacidades, além de afectar a sua percepção, atenção, memória, pensamento, 

comportamento social, emocional, aprendizagem e desempenho. De salientar que a 

motivação do aluno é um dos principais factores para o sucesso escolar. 

Nesta categoria, a motivação para o estudo é constituído por duas subcategorias que se 

referem à percepção dos estudantes da primeira e segunda geração de cabo-verdianos 

em Portugal onde constatamos que, tanto uns com os outros, afirmam que o motivo pelo 

qual prosseguem os estudos é sobretudo para adquirir algum conhecimento e um bom 

emprego. Na percepção dos entrevistados o que não lhes falta é motivação para estudar 

no sentido de alcançarem o sucesso escolar. 

“Adquirir conhecimentos para ensino e termos emprego que nos permita ter 

condições para nós fazermos o que queremos na nossa vida nomeadamente 

comprar casa, constituir família e realizar projectos que é importante termos 

uma profissão que actualmente só com curso e com formação é que se 

consegue” (E3). 

As duas gerações afirmam que ter estudos os leva a ter mais oportunidades para o 

futuro, porque quanto mais estudo maior oportunidade de conseguir ser “alguém” na 

vida. 

 “Desde muito pequenina digamos que “queria ser alguém” e queria ter uma 

certa independência a nível pessoal, económica e financeira. Depois adquirir 

os conhecimentos necessários para mais tarde poder entrar no mercado de 

trabalho e ter o meu próprio trabalho digamos que vou ter a minha 

independência como já havia dito” (E4). 

Os estudantes cabo-verdianos em Portugal consideram que ter estudos proporciona mais 

oportunidade de ter um bom emprego. 

 “Sem dúvida nenhuma, e hoje mais do que nunca e na época que vivemos 

da grande crise económica, se uma pessoa não tem estudos já é complicado 

e para quem têm algum estudo é sempre uma mais-valia para conseguir um 

trabalho na área que escolheu ou noutras áreas há sempre mais oportunidade 

de encontrar trabalho” (E3). 
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Em alguns casos pode dizer-se que estudantes da primeira geração foram influenciados 

por familiares. 

“Desde pequenina tinha uma pessoa de família que desde cedo veio para 

Portugal estudar, quando regressou para Cabo Verde ia sempre para minha 

casa e eu dizia sempre que quando for grande queria ser como ele, digamos 

que esta pessoa serviu de referência para que eu quisesse continuar os 

estudos e adquirir conhecimentos na área que eu segui” (E1). 

“Acho que veio…foi incutido na minha educação porque os meus pais 

sempre me incentivaram a estar na escola” (E2). 

Pode dizer-se que esta motivação dos estudantes cabo-verdianos da segunda geração é 

algo que vem de dentro para fora.   

 

5.2 - Ajuda do país de origem e do país acolhedor  

“Neste momento e na sociedade em que estamos nós somos considerados 

uma minoria étnica aqui em Portugal e cada vez há menos oportunidade para 

nós que nascemos aqui e para os que vieram de Cabo Verde para estudar, e, 

para nós descendentes de cabo-verdianos, acho que a grande motivação para 

sermos reconhecidos é ter um posto de trabalho considerado digno. Tens de 

investir na educação e não basta ser licenciado, temos de ser bons naquilo 

que fazemos, é uma das formas de nos conseguirmos destacar dos outros” 

(E2). 

No que diz respeito a esta categoria, pode dizer-se que não existe muita diferença, pois 

os estudantes das duas gerações afirmaram que não tiveram ajuda nem do país que os 

acolhe nem do país de origem. A única ajuda que tiveram foi a dos familiares e tiveram 

ainda que trabalhar para sustentar as suas despesas de educação.  

“A única ajuda que eu tive foi o trabalho da minha mãe, de resto nós não 

somos nada apoiados, existe segurança social, por exemplo no bairro onde 

eu vivo eles falam de apoio social, mas eu nunca o senti” (E2). 

“Quando vim para Portugal tinha uma bolsa de estudo e mesmo assim tive 

algumas dificuldades sobretudo com a língua. Tive quatro anos de bolsa e 

depois, no último ano do curso, perdi a minha bolsa. Tive que começar a 
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trabalhar mas nem por isso desisti dos meus objectivos e também tive 

sempre apoio da minha família. Não, foi suficiente porque como já havia 

dito comecei a trabalhar e graças a Deus tive ajuda dos meus familiares” 

(E4). 

A integração dos estudantes da segunda geração de cabo-verdianos em Portugal exige, 

em simultâneo, uma política de desenvolvimento justo e sustentável para todos os 

envolvidos (país de origem e do país acolhedor). O extinto Alto Comissariado a 

Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) criou sete princípios chaves para política de 

acolhimento e integração de imigrantes que influenciaram directamente os programas e 

acções concretas que diferentes instituições públicas desenvolvem ao serviço dos 

imigrantes. São elas: a igualdade, hospitalidade, cidadania, co-responsabilidade, 

participação, interculturalidade e consenso. Estes sete princípios são mobilizadores, 

quer para o Estado, quer para sociedade civil. Estes princípios precisam de ser mais 

desenvolvidos e consolidados. De salientar que Portugal está a aprender a ser um país 

de acolhimento de imigrantes. Esta pode ser uma boa forma dos estudantes quer da 

primeira quer da segunda geração se sentirem apoiados pelo país acolhedor. 

Uma diferença que merece destaque é o facto de alguns estudantes de primeira geração 

afirmarem que tiveram ajuda do país de origem, embora não suficiente mas importante 

no sentido de os motivar para continuar a lutar para alcançar o sucesso escolar. 

 “Tinha uma bolsa de estudo e mesmo assim tive algumas dificuldades 

sobretudo com a língua tive quatro anos de bolsa no último ano perdi a 

minha bolsa tive que começar a trabalhar, mas nem por isso desisti dos 

meus objectivos e também tive sempre apoio da minha família” (E4).  

A falta de apoio poderia acabar com a motivação dos entrevistados, uma vez que 

tiveram de trabalhar para poder pagar a universidade. Os estudantes da primeira e da 

segunda geração de cabo-verdianos em Portugal não desistiram dos seus objectivos e 

sentiram-se motivados para continuar os estudos apesar das dificuldades porque acima 

de tudo pensaram no sucesso e as vantagens que a obtenção de curso superior lhes 

poderia proporcionar.  
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5.3 – Dificuldade ou não no estudo 

Ao fazer referência a esta categoria, dificuldade no estudo, não se pode perder de vista 

as descontinuidades culturais dos alunos que, segundo Silva (2008), foram 

equacionadas na década de 1960 pela primeira vez pelos antropólogos que, opondo-se a 

uma justificação para o baixo sucesso escolar de alunos pertencentes a minoria étnicas e 

economicamente desfavorecidas baseada na destituição cultural, relacionam as suas 

falhas escolares com o facto de a escola não utilizar as suas próprias culturas para 

ensinar, aprender e testar.  

 Não foi difícil fazer a comparação no que diz respeito a esta categoria já que foram 

encontradas diferenças significativas entre as duas gerações. Os estudantes da primeira 

geração afirmam que a sua maior dificuldade foi a língua portuguesa, situação que não 

se verificou nos estudantes da segunda geração. 

 “No início a primeira dificuldade foi com a língua e confesso que foi muito 

complicado, eu pessoalmente só pensava em desistir e mudar de curso, não 

pude porque na altura não era permitido porque como tinha aquela bolsa de 

estudo não deixaram mudar de curso mas eu, como o meu objectivo era 

mesmo continuar e terminar o meu curso, fiz tudo o que estava ao meu 

alcance para poder terminar o curso e, assim foi, consegui terminar” (E4). 

Uma vez que estes jovens estudam e trabalham, ambas as gerações afirmam que ao 

longo do seu percurso académico tiveram dificuldades financeiras para pagar a 

universidade. 

 “Acho que a grande dificuldade é sempre a financeira” (E2, E4). 

Ambas as partes relataram que não tiveram facilidades durante o percurso escolar: 

 “Digamos que para conseguir alguma coisa nada é fácil, é preciso lutar, 

persistir nos nossos objectivos, esforçar até conseguir. Obviamente que 

temos algumas ajudas mas tudo depende de nós, da nossa vontade e do 

nosso querer” (E4). 

Demos conta durante a nossa investigação que muitos jovens que nasceram em Portugal 

não se sentem portugueses porque julgam ser vítimas de discriminação.  
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5.4 – Sucesso escolar 

Relativamente à categoria sucesso escolar ambos os grupos de entrevistados referiram 

que na origem do seu sucesso escolar esteve a sua motivação e persistência.  

 

 “Acho que é a minha motivação, a minha persistência e o meu trabalho” 

(E5, E1).  

Segundo estes estudantes o sucesso escolar deve-se a eles, à sua força de vontade para 

trabalhar e estudar de forma a conseguir o tão desejado sucesso escolar: 

“Em primeiro lugar deve-se a mim porque tem que partir de nós, da nossa 

vontade e dos nossos objectivos, do que queremos e só depois de nós é que 

podemos contar com a ajuda das outras pessoas nomeadamente os 

professores, os colegas, a família, os amigos e de todas as pessoas que estão 

à nossa volta que nos ajudam a ultrapassar as dificuldades” (S1). 

Pode dizer-se que o sucesso escolar dos estudantes de segunda geração de cabo-

verdianos dependeu deles mesmo e da sociedade civil em geral. Muitos são os que 

defenderam uma “escola para todos”. Leite (2003;18) defende que “ o multiculturalismo 

é uma realidade social que em Portugal, ao nível da educação escolar, a partir dos anos 

1990, começou a despertar um progressivo interesse, quer por parte do ministério da 

tutela quer de algumas das instituições de formação de professores atentos ao desafio de 

transformar uma escola monocultural e elitista numa escola para todos”. 

Ou seja passar de uma escola que é orientada por um paradigma da cultura única para 

uma outra que aceite a diversidade social e cultural, promovendo a inclusão, assumindo 

a responsabilidade de proporcionar sucesso escolar. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 A análise realizada às entrevistas exploratórias permitiu inferir alguns elementos 

importantes que nos fornecem um olhar mais profundo sobre esta problemática, 

ajudando-nos a perceber os factores do sucesso escolar destes estudantes. 

 Verificou-se que os estudantes de primeira geração têm algumas dificuldades a nível da 

língua, ora esta diferença é notória relativamente aos de segunda geração que cresceram 

a falar português, enquanto os primeiros só falavam a língua portuguesa dentro da sala 

de aula. De salientar que estes estudantes de primeira geração vivem e estudam em 

Portugal pelo que são obrigados a falar a língua portuguesa não só dentro da sala de aula 

como também na rua, no espaço social.  

No entanto pode dizer-se que estas duas gerações convergem nalguns aspectos, 

nomeadamente a origem social e as dificuldades financeiras para pagar os estudos, 

afirmando ambas que não tiveram facilidades e que a ajuda dos familiares foi 

fundamental.  

É importante salientar que alguns estudantes de primeira geração recebem bolsa de 

estudo do país de origem. De realçar também que estas bolsas de estudo não são 

atribuídas aos estudantes da segunda geração de cabo-verdianos em Portugal, somente 

aos naturais de Cabo Verde.   
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7- Metodologia 

 

Objectivo 

Tendo em conta os objectivos deste estudo que são compreender os factores de sucesso 

escolar dos estudantes universitários da segunda geração de imigrantes cabo-verdianos 

em Portugal e fazer uma comparação entre o seu sucesso escolar e o dos jovens da 

primeira geração (os que vieram de Cabo Verde para estudar), considerou-se pertinente 

entrevistar um agente do Ministério da Educação de Cabo Verde para dar mais 

consistência às informações recolhidas através de entrevistas, anteriormente realizadas.  

 De salientar que se entrevistaram seis estudantes cabo-verdianos sendo três de primeira 

geração e três de segunda geração. Tomando como ponto de partida a categorização 

efectuada, pretendeu-se com esta entrevista recolher informação, relativamente ao 

sucesso escolar destes dois grupos de estudantes na visão de um agente do Ministério da 

Educação de Cabo Verde, de forma a conhecer as prioridades que o estado cabo-

verdiano adopta relativamente a esta problemática, sendo, assim, um informante-chave.   

O estudo realizado é de natureza qualitativa, descritiva, exploratória, pois é o tipo de 

entrevista que tenta compreender um problema na perspectiva dos sujeitos que o 

vivenciam (Guerra, 2004).  

  

7.1 – Sujeitos 

Seleccionou-se dois sujeitos da Educação de Cabo Verde ambos agentes da educação 

neste país para a realização da entrevista. A escolha destes sujeitos foi feita com base 

nos objectivos enunciados anteriormente. 

 

7.2 - Instrumentos  

Os dados foram colectados através de entrevista e para a recolha de informação optou-

se por um gravador áudio previamente autorizado pelo entrevistado. 

Segundo Quivy (2003;70), “as entrevistas exploratórias servem para encontrar pistas de 

reflexão, ideias e hipóteses de trabalho, e não para verificar hipóteses preestabelecidas, 

trata-se portanto, de abrir o espírito, de ouvir, e não de fazer perguntas precisas, de 
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descobrir novas maneiras de colocar o problema, e não de testar a validade dos nossos 

esquemas”. 

 

7.3 - Procedimentos  

A entrevista foi realizada nas instalações do Ministério da Educação de Cabo Verde, 

localizado na Cidade da Praia, com uma duração aproximadamente de vinte minutos, 

com prévio agendamento pelos agentes da educação de forma a garantir a 

disponibilidade dos sujeitos para fornecimento dos dados. Em seguida foram transcritas, 

integralmente, para posterior leitura e releitura das declarações. 

Para este tipo de análise, procedeu-se à leitura flutuante que consistiu em conhecer o 

conteúdo das entrevistas, buscando-se as emoções, os sentimentos e conhecimentos 

sobre a temática em questão. As informações contidas nas entrevistas formaram o 

corpus que é um conjunto de informações que foram submetidas aos procedimentos 

analíticos e a sua constituição implica escolhas, selecções e regras (Bardin,2008). A 

análise de conteúdo dessas opiniões possibilitou a identificação e descrição da 

percepção dos agentes da educação de Cabo Verde sobre a temática em questão com 

base no seu conhecimento profissional.  
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8 - Análise e discussão dos resultados 

Apresentamos a análise e discussão dos resultados de acordo com as informações 

obtidas nas entrevistas com os técnicos da educação do Ministério da Educação de Cabo 

Verde. 

Cada uma das sete grandes questões colocadas permitiu, a partir das respectivas 

respostas, proceder a uma análise do seu conteúdo. Foram elas: Que apreciação faz a 

este estudo; Que diferenças existem entre as duas gerações; Qual a responsabilidade 

da escola no sucesso escolar do aluno; Como é que o estado lida com esta realidade; 

Qual a prioridade que o Governo de Cabo Verde tem ou deveria ter nesta área; O que 

fazem as escolas em Cabo Verde para a promoção do sucesso escolar; Elementos 

importantes a referenciar neste estudo.  

 Fica evidenciado pelo conteúdo dos discursos que os técnicos da educação, por um 

lado, consideram que os pais têm uma participação importante na promoção do sucesso 

escolar e, por outro lado, os alunos justificam o esforço pessoal e cultural para explicar 

a razão do sucesso escolar. 

Nesse sentido, as respostas seguintes expressam a percepção dos sujeitos a partir do 

conhecimento que eles adquiriram sobre o sucesso escolar dos estudantes da segunda 

geração dos cabo-verdianos em Portugal e os demais factores relacionados. 

 

Quadro nº2: Respostas dadas pelos informantes-chave 

 

Questões  

 Respostas -Técnico da 

educação I 

 Respostas – Técnico da 

educação II 

Que apreciação faz às 

opiniões emitidas pelos 

estudantes entrevistados? 

 

 

 

- Reflecte um pouco o 

sentimento dos estudantes 

no ensino superior; 

- Apostar na valorização 

dos recursos humanos em 

Cabo Verde; 

- A óptica dos estudantes 

- Os estudantes 

entrevistados realçaram o 

esforço pessoal como 

factor do sucesso escolar; 

- É sempre útil indagar as 

pessoas e perceber razão do 

sucesso escolar; 
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para apreciação das 

dificuldades e do 

enquadramento escolar. 

- Pretende-se que a escola 

tenha sucesso e para que a 

escola tenha sucesso os 

alunos têm que ter sucesso, 

quer no básico, no 

secundário ou no superior. 

 Diferenças que existem, 

na sua opinião, entre as 

duas gerações (primeira 

geração e segunda 

geração de cabo-

verdianos)? 

 

- Diferença básica;  

- Questões culturais  

- Problema de adopção; 

- Motivação para o estudo; 

- Ligação muito forte com 

Cabo Verde; 

- Comportamentos 

distintos; 

- Segunda geração não 

sabe se são cabo-verdianos 

ou se efectivamente 

português; 

- Identidade confusa; 

- Visão mais ampla de 

como entrar numa 

formação e como aceder ao 

mercado de trabalho; 

- Primeira geração não tem 

a vontade que a segunda 

geração tem. 

- Segunda geração são 

filhos de imigrantes que 

nasceram no território 

português; 

- Primeira geração, os 

alunos que foram para 

Portugal estudar; 

- Em Cabo Verde existe 

uma crença subjacente que 

a escola é o veículo 

efectivo para a mobilidade 

social; 

- Percentagem dos filhos de 

imigrantes que vão para a 

escola é bem diminuta; 

-Estas pessoas depositam 

poucas expectativas em 

relação às vantagens que as 

escolas podem trazer. 

 

 Responsabilidade 

da escola no 

- A escola tem uma 

responsabilidade 

fundamental no sucesso 

- As escolas podem ser 

promotoras do sucesso 

escolar mas também 
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sucesso escolar do 

estudante? 

 

escolar dos estudantes; 

- Introduzir pedagogia 

moderna em que estão 

inseridos valores culturais, 

familiares tendo em conta 

as dificuldades dos alunos; 

- Passagem do 

conhecimento; 

- Respeito ao aluno.  

responsáveis pelo 

insucesso escolar; 

- As oportunidades advêm 

daquilo que a escola é.  

Como é que o Estado lida 

com esta realidade? 

 

- Os currículos estão a ser 

trabalhados e remodelados; 

- Nova modalidade do 

ensino superior que traz 

vertentes de pesquisa e 

vertentes sociais. 

- Sucesso escolar é uma 

preocupação do Estado;  

 - Discursos políticos 

privilegiam a promoção do 

sucesso escolar;  

- Os pais têm que dar o seu 

contributo, os alunos têm 

que se esforçar mais, a 

própria escola em termos 

da administração deve 

ajudar os professores.  

 Prioridade que considera 

que o Governo de Cabo 

Verde deveria ter nesta 

área? 

 

- Criação das 

universidades; 

- Capacitação dos 

professores universitários; 

- Massificação do ensino 

superior; 

- Focar prioridades nos 

cursos; 

- Abertura de novos cursos; 

- Estratégia clara de 

promover o sucesso; 

- Há uma estratégia do 

Governo em introduzir as 

línguas; 

- O sucesso deve ser um 

compromisso dos alunos, 

professores e da própria 

escola. 
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- Investimento nas pessoas; 

- Apoio aos estudantes que 

estão em Cabo Verde e aos 

que estão a estudar lá fora 

sobretudo os estudantes da 

segunda geração; 

- Jovens reflectem de uma 

forma directa o sucesso de 

Cabo Verde. 

O que é que as escolas em 

Cabo Verde fazem para a 

promoção do sucesso 

escolar? 

 

- Reforma dos currículos 

escolares; 

- Repensar a formação 

profissional; 

- Introduzir as acções 

sociais; 

- Apostam no ensino 

superior; 

- Ensino de pesquisa.  

- Plano de intervenção para 

promover o sucesso escolar 

Outros elementos que 

consideram importante 

referenciar? 

 

- Pensar a óptica a longo 

prazo; 

- Temos que atacar as 

debilidades que temos no 

ensino superior; 

- Aposta na educação do 

adulto; 

- Nível de alfabetização 

elevada  

- Zelar para que os alunos 

da segunda geração 

frequentem universidades, 

escolas profissionais para 

que possam não só 

trabalhar para a construção 

civil, empregados 

domésticos mas também 

ser engenheiro e noutras 

áreas da vida política dos 

países de acolhimento para 

que estas pessoas 
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contribuam onde estiverem 

para o desenvolvimento 

destas ilhas que compõem 

Cabo Verde. 

 

8.1 - Que apreciação faz das opiniões emitidas pelos estudantes entrevistados 

Segue a apreciação dos técnicos de educação relativa às entrevistas dos estudantes.  

“Poderia dizer que efectivamente aquilo reflecte um pouco o sentimento dos 

estudantes que hoje nós temos no ensino superior, ou seja, poderia até ir um 

pouco mais a fundo e dizer que a preocupação de base normalmente fica com os 

pais. Normalmente quem estuda neste país ou no sistema ligado à cultura cabo-

verdiana as preocupações escolares ficam com os pais e preocupações deles tem 

a ver com a própria escola em si porque há factores efectivamente culturais que 

leva Cabo Verde a ser um país que aposta nos recursos para que possa vir 

crescer” (S1). 

 

Por outro lado, um outro técnico da educação realça: 

“ Que todos os entrevistados realçaram o esforço pessoal como factor 

determinante do sucesso escolar e, por outro lado, achei que a entrevista devia ir 

mais a fundo porque, muitas vezes, ficamos na superficialidade quando muitas 

questões emergem uma entrevista mais profunda onde os entrevistados acabam 

por se interrogarem a si próprios, chegando ao cerne da questão. No contexto 

geral, é sempre útil indagar as pessoas e perceber a razão de sucesso porque o 

que se pretende da escola é que ela tenha sucesso e, para que a escola tenha 

sucesso, os alunos também têm que realizar aprendizagem significativa quer no 

básico, secundário ou no ensino superior” (S 2). 
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8.2 – Que diferenças existem, entre as duas gerações (primeira geração e segunda 

geração de cabo-verdianos) 

Em relação a esta questão, as opiniões dos dois entrevistados divergem. O técnico S 1 

afirma que a diferença entre as duas gerações é sobretudo cultural porque a segunda 

geração tem pouca ligação com o país de origem, ficando em desvantagem 

relativamente aos estudantes de primeira geração provenientes de Cabo Verde com uma 

cultura que, apesar de diferente, tenta adquirir a cultura portuguesa.  

“Eu penso que aqui a diferença é básica, tem a ver sobretudo com questões 

culturais. Eu correria o risco de dividir este grupo em 3: os estudantes da 

primeira geração e que tem uma forte ligação com Cabo Verde e com a cultura 

cabo-verdiana saem para estudar fora e quando saem têm o seu primeiro 

contacto com o mundo exterior e, claro, vão conviver com outras culturas pela 

primeira vez e, por si só, nasce a questão da maior dificuldade em termos da 

adaptação por não terem um contacto primário com o mundo lá fora antes disso; 

um segundo subgrupo que tem a ver com a primeira geração que, sua vez, tem 

uma forte ligação com a imigração, alguns deles até tem familiares fora de Cabo 

Verde e pelo facto de nós sermos um país com forte pendor na imigração, e, ao 

mesmo tempo, a segunda geração também tem uma ligação muito forte com 

Cabo Verde porque recentemente os seus pais imigraram ficando com uma 

ligação muito forte com Cabo Verde passando ainda o forte pendor cultual para 

os filhos; o terceiro grupo tem a ver com aqueles cujos pais estão há mais tempo 

em Portugal e que moram efectivamente em bairros em que não há muito ligação 

com a cultura cabo-verdiana e que começam a ter atitudes e comportamentos das 

suas vertentes culturais do país acolhedor” (S1). 

 

Nesta fase da entrevista o nosso técnico da educação de Cabo Verde realça algumas 

diferenças existentes entre as duas gerações (primeira e segunda geração de cabo-

verdianos em Portugal) 

“Entendo que a segunda geração dos estudantes tem a ver com os filhos de 

imigrantes que nasceram no território português. Neste caso e os alunos que 

foram para Portugal estudar saem sem enquadramento dentro da questão da 

segunda geração são diferentes. Passo a explicar, para um aluno que sai de Cabo 
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Verde e vai para Portugal estudar, à partida tem uma vantagem em relação aos 

cabo-verdianos nascidos em Portugal: em Cabo Verde existe uma crença 

subjacente que a escola é um veículo importante para a mobilidade social, 

sobretudo ascendente. Por essa razão, são muitos os alunos que terminam o 

ensino secundário e ingressam nas universidades portuguesas com bolsa de 

estudos pagas pelo Governo de Cabo Verde” (S2). 

 

Conforme revela a pesquisa de campo, o técnico da educação afirma que a percentagem 

do sucesso escolar dos estudantes da segunda geração em Portugal é diminuta: 

“Em Portugal, pelo contrário, a percentagem de alunos filhos de imigrantes 

que chegam às universidades é bem diminuta. Ademais, dentro desta 

percentagem ínfima acima referida os que têm sucesso ainda é mais diminuta. 

Ou seja, a realidade é dramática porque, na minha opinião, e segundo a 

sociologia, a crença no valor da escola perante estas pessoas (imigrantes) é 

bastante negativa, ou seja, as pessoas depositam na escola poucas expectativas 

em relação às vantagens que se lhe atribuem os estudos no campo da 

sociologia” (S 2).  

 

8.3 – Qual a responsabilidade da escola no sucesso escolar do estudante 

Constatou-se nas entrevistas que a escola tem responsabilidades acrescidas na promoção 

do sucesso escolar dado que a forma como se organiza para promover ou não o sucesso 

sem esquecer, contudo, que sozinha a escola não consegue promover o sucesso.  

 

 “A escola tem uma responsabilidade fundamental no sucesso escolar do aluno. 

Se nós pensarmos naquilo que é o processo pedagógico, ou seja, a pedagogia em 

si que assume cada vez mais contornos diferenciados que envolve a sociedade 

em que nós estamos inseridos e que envolve as características individuais dos 

alunos, faz com que o próprio processo de aprendizagem seja uma troca cultural. 

Posso citar o Paulo Freire quando ele fala da pedagogia do oprimido, que faz a 

referência sobretudo na educação de adulto em termos de valorizar o 
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aprendizado, isto é, partilhar conhecimento, experiência para incutir 

conhecimento científico como forma de melhorar o seu aprendizado” (S1). 

 

“As escolas podem ser promotoras do sucesso mas também ser responsáveis 

pelo insucesso. Ou seja, tudo depende da forma como se auto-organiza porque a 

forma como se auto-organiza influência quer a forma como ensina quer como o 

aluno aprende, segundo consta no meu livro Auto-avaliação da Escola e 

Desenvolvimento Institucional (Silva, Albino Luciano, 2010) ” (S2). 

  

“A escola, sobretudo as escolas eficazes, tem obrigação de promover o sucesso 

escolar dos alunos independente da sua origem social. Hoje mais do que nunca 

convém analisar as escolas para saber se efectivamente estão a cumprir o 

mandato educacional que lhes foram atribuídas pelo Estado e pela sociedade e o 

sucesso é fundamental porque uma escola mal sucedida gera também uma 

sociedade com problemas graves” (S2).   

 

8.4 – Como é que o estado lida com esta realidade 

“O sucesso escolar é uma preocupação do Estado porque ele está ligado não só 

às questões de coesão social mas também às questões de igualdade de 

oportunidades. Os discursos políticos geralmente privilegiam a promoção do 

sucesso mas, na prática, nem sempre há uma estratégia clara para o alcançar” 

(S2). 

 

O importante é que as famílias se envolvam na escolaridade dos alunos, atribuindo 

relevância tanto ao seu progresso escolar como ao seu desenvolvimento enquanto seres 

humanos. Como refere o nosso entrevistado, é importante a demonstração de interesse 

por parte dos pais/encarregados de educação relativamente ao que a escola transmite 

para que os estudantes se sintam mais motivadas para a vida escolar. 

“A escola, muitas vezes, fica de mãos atadas porque não deve ser ela unicamente 

a promover o sucesso escolar. Os pais têm que dar o seu contributo, os alunos 

têm que esforçar-se mais. A própria escola em termos de administração deve 
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ajudar os professores. O que os olhos nos mostram é que há pouca sintonia entre 

os membros da comunidade educativa: a escola critica os alunos e, por vezes, os 

professores e os pais; os professores acabam por criticar os alunos e também a 

ausência dos pais. Esta abordagem é desastrosa porque na educação qualquer 

estratégia, qualquer esforço de melhoria da escola deve passar por uma 

articulação de esforço no sentido de conjuntamente lutarmos para vencermos 

certas debilidades e o insucesso é o maior inimigo da escola” (S2). 

 

A família deve, portanto, esforçar-se para estar presente em todos os momentos da vida 

dos seus filhos. Presença essa que implica envolvimento, comprometimento e 

colaboração. Deve estar atenta às dificuldades não só cognitivas mas também 

comportamentais. Deve estar pronta para intervir da melhor maneira possível, visando 

sempre o bem dos seus filhos, mesmo que isso signifique dizer sucessivos “nãos” às 

suas exigências. A família deve ser o espaço indispensável para garantir a sobrevivência 

e protecção integral dos seus filhos.
12

 

 

8.5 – Qual a prioridade que o governo de Cabo Verde tem ou deveria ter nesta área 

Em Cabo Verde, o sistema educativo tem desenvolvido, nas últimas décadas, uma 

dinâmica muito grande, marcada por múltiplas conquistas. A reforma educativa levada a 

cabo nos anos 80/90 contribui para o alargamento da rede de infra-estrutura escolar, 

introduziu novas áreas curriculares, apostou na formação de professores, ganhos estes 

que representam, a nosso ver, passos significativos em direcção a uma educação escolar 

integral, de qualidade e para todos. A elevação da taxa de alfabetização das populações 

que, segundo INE (Instituto Nacional de Estatísticas), atingiu em 2007 um total de 

95.9
13

, dados esses que concerne à faixa etária de 15-24 anos, representa um indicador 

claro do impacto positivo da reforma educativa. 

O Governo de Cabo Verde traça algumas prioridades para a promoção do sucesso 

escolar dos seus estudantes, como se pode constatar no PNA-EPT (Plano Nacional de 

                                                           
12 Revista espaço académico nº67- Dezembro 2006 

13
 INE (Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde) 
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Acção de Educação para Todos)
14

. Este plano decorre do quadro de acção de Dakar que 

fixa grandes objectivos da educação para todos até 2015 e das opções políticas 

nacionais que conferem à educação de base um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento e como instrumento de integração e inclusão social. Este plano tem 

um carácter global, integrando as diferentes componentes do subsistema educativo, num 

todo cujo objectivo final é de elevar o nível cultural da população através da prestação 

de serviços educativos de qualidade que visam apostar na educação dos seus estudantes. 

Com base nestes princípios a política governamental visa os seguintes objectivos: 

Melhorar e consolidar a educação pré-escolar, apoiar na formação dos monitores e 

assegurar a orientação pedagógica do subsistema de ensino pré-escolar; melhorar a 

qualidade pedagógica do ensino básico, a diminuição das assimetrias geográficas no 

acesso e, ainda, contemplar de modo integrado o desenvolvimento de atitudes, valores, 

comportamentos, capacidades, aptidões para além da aquisição de conhecimentos e 

técnicas; reforçar os apoios socioeducativos de forma a garantir uma real igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso escolar, o que passa pela introdução de medidas de 

compensação da situação socioeconómica degradada das famílias de muitas crianças em 

idade escolar. Enquadrando-se numa política de generalização da educação de base e de 

reforço do ensino pré-escolar, a acção escolar visa melhorar a qualidade do sistema 

educativo, aumentar a capacidade de aprendizagem dos estudantes e contribuir para a 

igualdade de oportunidade de acesso e de sucesso dos alunos mais carenciados; elevar 

de forma durável o nível cultural e escolar da população adulta passando pela aposta na 

pós-alfabetização e na formação profissional potenciadora da inserção dos alfabetizados 

na vida social e económica, constituindo antes de mais, um contributo para a 

universalização da educação de base, articulando os conteúdos da aprendizagem escolar 

com a formação profissional e com a animação comunitária.
15

 

Podemos constatar ao longo da nossa entrevista, através das declarações dos nossos 

entrevistados algumas prioridades do Governo de Cabo Verde em relação à esta 

problemática. 

“ Foram criados muitas universidades ultimamente e a questão de fomento das 

próprias universidades e a capacitação dos professores universitários que temos 

                                                           
14

 minedu.gov.cv 

15
 Planipolis.iiep.Unesco.org 
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em Cabo Verde, essa é a primeira questão. A segunda questão é a definição clara 

das prioridades dos cursos que devem ser trabalhados” (S1). 

“O estado deve apostar fortemente numa vertente de apoio aos estudantes tanto 

os que estão em Cabo Verde como os que vão estudar fora de Cabo Verde. 

Quando falo da primeira e segunda geração temos que olhar para a segunda 

geração como povo de Cabo Verde que precisa de ser apoiada e que deve ter 

uma forte vertente de apoio no sentido de apoia-los, no seu engrandecimento 

sobretudo na forma de fazer com que estes que estão fora de Cabo Verde 

sobretudo esses jovens da segunda geração para que se sintam cabo-verdianos e 

que possam apoiar o desenvolvimento do País” (S1). 

“Deve haver da parte do governo uma estratégia clara de promover o sucesso 

porque muitos colegas meus que merecem todo respeito e ao ficarem para trás 

significa que também há um preço que o estado deve pagar pelo seu atraso” 

(S2). 

 

“Há uma outra estratégia do governo para paulatinamente pensar numa 

estratégia de substituição da monodocência no ensino básico integrado que já 

existia antigamente e também uma aposta nas línguas que permitiria que os 

cabo-verdianos estivesse munidos de instrumentos necessários capazes de 

promover o sucesso, mas também o sucesso deve ser um compromisso dos 

próprios alunos” (S2). 

 

8.6 - O que fazem as escolas em Cabo Verde fazem para promoção do sucesso escolar 

A preocupação com a promoção do sucesso escolar não deve ser exclusiva das escolas, 

sendo que estas têm vindo a desenvolver muitas acções a fim de promover sucesso 

escolar dos seus estudantes, de acordo com a opinião do técnico da educação: 

 

“Introduzir as acções sociais e actividades dentro da própria escola e valorizar a 

cultura e aquilo que acontece fora da escola é fazer com que fora do sistema 

pensem que a escola é como um fomento ao equilíbrio social. Nós estamos a 

apostar no ensino superior, no ensino da pesquisa e para fazer com que nós 
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cheguemos a outros patamares do desenvolvimento e a escola tem juntado 

através dos seus projectos pedagógicos um pouco aquilo que é a educação 

científica com a educação cultural e social” (S1). 

Na visão de técnico da educação em Cabo Verde, as escolas tendem fazer uma 

promoção do sucesso escolar, de uma forma autónoma, ou seja, cada escola faz a 

promoção do sucesso escolar à sua maneira como afirma o nosso entrevistado: 

“Nós somos uma ilha e as escolas muitas vezes pela experiência mundial 

acabam por ser muito paroquiais, ou seja, preocupam mais com o seu umbigo 

não há uma estratégia clara onde pretendem chegar” (S2). 

Segundo técnico da educação: 

“Muitas escolas não haja professores interessados em promover o sucesso, 

directores que estejam engajados com o insucesso mas conheço trabalhos de 

escolas que desenvolvem planos de intervenção para promover o sucesso 

escolar. Existe escolas que se encontram em zonas de grande carência que 

mesmo assim não há uma estratégia clara de resposta às múltiplas solicitações de 

um contexto envolvente cada vez mais problemático” (S2). 

 

8.7 - Que outros elementos acha importante referenciar neste estudo 

Quando desafiamos os nossos técnicos da educação a acrescentar algo nesta entrevista 

que julgassem ser pertinente, referiram o seguinte: 

“É fundamental que o ensino em Cabo Verde seja pensado numa óptica de longo 

prazo, nós temos estado a pensar o ensino em Cabo Verde muito mais numa 

óptica de curto prazo no sentido de atacar as debilidades que temos no sistema 

educativo” (S1). 

 

“Nós temos estado a pensar Cabo Verde em todas as suas fases e para combater 

as necessidades imediatas tanto que recentemente a escolaridade obrigatória 

passou para oito anos. Estamos a introduzir universidades em Cabo Verde, o que 

significa que foi depois do ano do ano 2000 que começamos a trabalhar o ensino 

superior em Cabo Verde, o ensino secundário esta sofrendo cada dia reformas 
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curriculares mas chegamos numa altura que temos que pensar o ensino para 

daqui a vinte anos” (S1). 

  

“Quando se compara o sucesso escolar dos imigrantes da segunda geração com 

os alunos que saem directamente de Cabo Verde para frequentar universidades 

estrangeiras, importa salientar que somos um país diaspório e precisamos 

efectivamente de ter quadros de grande valia aqui em Cabo Verde e, na diáspora, 

ter pessoas que, cada vez mais, substituam o mercado tradicional de trabalhos 

dos imigrantes para um patamar de influência das decisões políticas nos países 

de acolhimento (para isso é precisar investir na formação) ” (S2). 

Salienta ainda que a promoção do sucesso e capacitação dos imigrantes cabo-verdianos 

em Portugal, conforme se pode constar no excerto do discurso:  

“Deve haver da parte do governo de Cabo Verde, em concertação com as 

estruturas locais, associações de imigrantes, governo dos países de acolhimento 

a promoção da capacitação dos nossos imigrantes, sobretudo dos seus filhos que 

são, para todos os efeitos, cidadãos que gozam de pleno direito nos países de 

acolhimento: são cabo-verdianos porque o nosso estatuto jurídico lhes confere a 

dupla nacionalidade (S 2). 

Em relação aos estudantes da segunda geração o nosso entrevistado afirma que o Estado 

português deve preocupar-se com a promoção do sucesso escolar e da integração destes 

jovens da segunda geração em Portugal, conforme indicam: 

“Estas crianças ou alunos são efectivamente portugueses e deve o estado 

português preocupar-se com eles no sentido da integração, mas nós também 

devemos zelar para que os seus direitos sejam respeitados; que frequentam, cada 

vez mais, universidades, escolas profissionais para que no final possam não só ir 

para a construção civil como simples empregados mais quiçá como engenheiros 

mais também noutras áreas da vida política dos países de acolhimento para que 

Cabo Verde seja glorificado com estas pessoas e que contribuam, na medida do 

possível, para o desenvolvimento de Cabo Verde e do país que escolheram para 

viver” (S2). 
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9 – Conclusão 

As entrevistas realizadas após a recolha dos dados das entrevistas da primeira e segunda 

geração de estudantes cabo-verdianos em Portugal permitiram-nos colocar novas 

questões para reforçar a validade da pesquisa realizada anteriormente. Nesta 

perspectiva, tomou-se a opção de realizar uma entrevista com os técnicos da educação 

de Cabo Verde para que fizessem uma análise do ponto de vista institucional sobre o 

sucesso escolar dos estudantes cabo-verdianos em Portugal e acrescentassem algo mais 

acerca da temática em estudo. 

Os resultados alcançados nesta entrevista permite-nos deduzir elementos importantes 

que nos ajudam a perceberem o sucesso escolar da primeira e segunda geração dos 

estudantes em Portugal na visão do técnico da educação. Concluindo, a apreciação que 

fazem das entrevistas realizadas anteriormente aos estudantes da primeira e segunda 

geração de cabo-verdianos em Portugal relativamente ao sucesso escolar dos mesmos é 

a seguinte: 

- A preocupação de base fica com os pais; 

- Todos os estudantes entrevistados falam do esforço pessoal como factor determinante 

para o sucesso escolar; 

-As diferença existente entre as duas gerações é sobretudo cultural; 

- Conceito da primeira e segunda geração na visão do técnico da educação, “segunda 

geração são filhos de imigrantes que nasceram no território neste caso português, os 

alunos que saem de Cabo Verde para estudar são chamados de primeira geração, pode 

dizer-se que tem uma vantagem em relação aos estudantes da segunda geração, por 

exemplo em Cabo verde existe uma crença subjacente de que a escola é um veículo 

efectivo para a mobilidade social” (S2).  

    “Em Portugal a percentagem de alunos filhos de imigrantes que chegam as 

universidades é bem diminuto, dentro desta percentagem dos que tem sucesso ainda é 

mais diminuta, ou seja, a realidade é dramática porque na minha opinião e, segundo a 

sociologia, a crença no valor da escola perante estas pessoas é bastante negativo, ou 

seja, as pessoas depositam na escola poucas expectativas em relação as vantagens que as 
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escolas podem trazer. Neste sentido os pais acabam por desmotivar ou não motivar o 

suficiente os seus filhos a seguirem uma carreira escolar” (S 2). 

- Constatou-se através do contacto com os nossos entrevistados que as escolas têm 

responsabilidade fundamental no sucesso escolar dos seus estudantes e o conhecimento 

vai sendo construído dentro da própria escola; 

- As escolas podem ser promotoras do sucesso escolar, mas também responsáveis pelo 

insucesso escolar dos seus estudantes; 

“Uma escola mal sucedida gera também uma sociedade com problemas graves e o 

sucesso depende também muito da visibilidade onde estão inseridas. Uma escola que 

não promova sucesso é uma escola que gradativamente acabará por extinguir-se a si 

própria” (S2). 

- O Estado de Cabo Verde aposta na criação das universidades e na capacitação dos 

professores universitários para a promoção do sucesso escolar; 

- O sucesso escolar é uma preocupação do estado, constatamos através dos nossos 

entrevistados que os discursos políticos privilegiam a promoção do sucesso escolar. O 

Estado juntamente com os pais/encarregados de educação têm que dar o seu contributo. 

Importa referir que o sucesso escolar é uma preocupação de todos os que estão 

envolvidos na educação dos estudantes; 

- Como forma de promover o sucesso escolar as escolas apostam na introdução de acção 

social e actividades dentro da própria escola; 

- De salientar que as escolas em Cabo Verde tendem a ser “paroquiais”, ou seja, 

preocupam-se mais com o seu “umbigo”, no entanto, desenvolvem planos de 

intervenção para promover o sucesso escolar. 
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Conclusão 

 

Chegada à parte derradeira desta dissertação é o momento de nos reencontramos com as 

nossas perguntas de partida que motivaram inicialmente a efectivação desta 

investigação. Relembramos pois que a nossa pesquisa foi realizada com o intuito de 

responder às seguintes questões de partida: O que poderá explicar o sucesso escolar 

destes jovens entrevistados? Que factores interferiram directamente no sucesso escolar 

destes estudantes cabo-verdianos? 

Após a pesquisa levada a cabo chegamos à conclusão que os jovens da segunda geração 

de cabo-verdianos em Portugal explicam o seu sucesso escolar com base no esforço 

próprio e com ajuda dos familiares. Esta conclusão fundamenta-se a partir da 

verificação empírica. 

Concluímos que o sucesso e o nível de integração da segunda geração de cabo-

verdianos em Portugal depende de vários aspectos, não existindo uma única receita 

pronta para lidar com esta questão. Frequentemente, o que resulta com uns falha com 

outros mas é certo que o sucesso escolar é fundamental para uma integração satisfatória 

nas modernas sociedades que acolhem largos fluxos migratórios, frequentemente 

oriundos de um meio cultural muito diferente. Esquecidas as muitas diferenças, os 

exemplos de sucesso aqui descritos através das entrevistas mostra que todos têm em 

comum a origem social e que se esforçam para alcançar o sucesso escolar, de forma a 

percorrerem o caminho para uma integração satisfatória na corrente dominante da 

sociedade portuguesa. Outro aspecto em comum é o facto de todos os entrevistados 

serem bilingues e de trabalharem para sustentarem os gastos educacionais.  

Constatamos ao longo da nossa pesquisa que, apesar do frequente abandono escolar 

precoce por parte dos estudantes de segunda geração de cabo-verdianos devido a um 

sentimento de desigualdade de oportunidade no emprego em relação aos portugueses 

“brancos”, existe uma minoria que alcança o sucesso escolar e integra-se na classe 

média da sociedade portuguesa. Portes e Rumbaut (2001;234, citados por Batalha, 

2004;333), afirmam que “ao contrário da primeira geração, cujo o sucesso é 

determinado pela sua capacidade de encaixe no mercado de trabalho manual, o sucesso 

da segunda geração depende sobretudo de uma qualificação académica”. De um modo 
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geral, verifica-se que os alunos de primeira e segunda geração de cabo-verdianos em 

Portugal apresentam frequente motivação para estudar apesar das dificuldades, o que 

não os impede de desistir dos seus objectivos. 
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Protocolo da entrevista 

 1 - O que o/a motivou a estudar? 

Primeira geração: 

R: O que mais me motivou a estudar é a discrepância social em que há o desnível entre 

classe social. Então o ponto essencial que eu acho que pode haver a nivelação da classe 

social é pelo estudo em que a pessoa, mesmo sendo de uma família pobre, de uma 

classe mais baixa, se estudar consegue atingir um patamar mais elevado daquilo que se 

encontrava no início. 

Mais reconhecido se estudar? 

R: Sim, reconhecido pela sociedade e também consegues contribuir de uma forma útil 

para a mesma sociedade onde estás inserido. 

 

Segunda geração: 

R: No meu caso essencialmente o que me motivou a estudar a minha licenciatura, neste 

caso foi em Gestão de Recursos Humanos, foi mesmo a vontade de ter a licenciatura 

para poder ter mais oportunidades de emprego e melhores oportunidades para o meu 

futuro. 

 

 2 - Porquê o desejo de estudar com ou sem ajuda do país de origem e do 

país acolhedor? 

Primeira geração: 

R: É difícil de se estudar, eu não posso dizer que não tive ajuda, por exemplo, do país de 

origem não tive porque não tive bolsa mas tive uma certa ajuda porque estudei na 

Universidade Lusófona e tive apoios da SASE (serviço de apoio escolar) e este apoio só 

vem porque está relacionado com o acordo político existente entre Cabo Verde e 

Portugal. Com isto quero dizer que de uma forma indirecta também tenho ajuda de 

Cabo Verde e tive apoio do estado português porque os descontos que tive na Lusófona 

são compensados pelo Estado, por isso não posso dizer que não tive ajuda. Este apoio 

para mim foi fundamental porque se não fosse esta ajuda não conseguiria pagar o curso 

de direito numa ordem só de propina em dez mil euros. 
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Mas e se tivesse mais ajuda de Cabo Verde seria melhor não é? 

R: Sim, por exemplo se eu fosse estudante bolseiro teria mais qualidade para estudar 

porque não teria que trabalhar e estudar e teria mais tempo para dedicar aos estudos e 

tinha mais disponibilidade financeira para comprar mais livros por exemplo. 

 

Pelo que eu sei a Lusófona só contribui com uma parte da propina não é? E se 

fosse uma bolsa completa de Cabo Verde que desse para pagar a despesa geral 

seria melhor? 

R: Sim, porque se comparamos com estudantes de outros países que têm uma bolsa que 

dá para cobrir a propina, renda de casa, alimentação e os materiais didácticos, isto 

proporcionaria outras condições de estudo e capacidade para estudar e desenvolver 

mais. Às vezes sentimos a necessidade de conseguir o mínimo porque as condições 

financeiras ou económicas não nos permitem ir para além do mínimo. 

 

Achas que assim contribuiria mais para o sucesso escolar da primeira geração? 

R: Sim, eu acho que não só pelo sucesso escolar e quando estivermos formados mais 

contribuição damos para a sociedade, ou seja contribuímos para Portugal e para Cabo 

Verde duma forma mais capaz. 

 

Segunda geração: 

R: No meu caso inicialmente não tive qualquer ajuda nem da cooperação africana da 

Universidade Lusófona nem da bolsa de apoio a portugueses por assim dizer que seria 

uma ajuda do Estado e mesmo assim como tinha vontade de terminar a licenciatura tive 

que optar e comecei a trabalhar para pagar os meus estudos. Já no segundo ano obtive 

um pequeno desconto na propina, não era muito mas pelo menos já ajudava para poder 

concretizar o meu desejo, que era tirar a licenciatura ou seja não seria tão…o tirar a 

licenciatura não estava tão dependente de ter ou não a ajuda do país de origem ou 

mesmo de Portugal. 
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Mas seria mais fácil por exemplo? Porque se calhar se estudasse com uma bolsa 

seria mais fácil sustentar a escola, mais tempo para estudar e assim ter mais 

sucesso escolar? 

R: Sim, era sempre mais fácil uma vez que não estava, digamos, a sair do nosso bolso. 

Quando pensei em estudar não sabia destes apoios, logo não estava a contar com isso 

inicialmente, com qualquer ajuda. Eu estava a contar comigo e com o meu trabalho 

tendo ajuda seria mais fácil. 

 

Então foi mesmo a tua força de vontade? 

R: Exactamente, uma vez que não estava a contar com qualquer ajuda, se viesse seria 

bem-vindo e não teria que trabalhar e teria mais tempo para estudar, o que também 

pode-se resolver. Nem sempre ter dinheiro da bolsa e tempo significa sucesso. 

 

Achas que vocês, que por exemplo são filhos de imigrantes cabo-verdianos, podiam 

ter mais ajuda de Cabo Verde? 

R: Sim, penso que devia haver mais informação (...) e não se devia fazer tanta distinção 

entre quem vem e quem nasceu em Portugal porque, às vezes, quem vem, nem sempre 

acontece, mas é também porque tem posses para vir e, por vezes, obtém bolsa mas se 

calhar para alguns estudantes que nasceram cá não há tantas possibilidades. 

 

 3 - Qual foi a maior dificuldade e desafio? 

Primeira geração: 

R: O maior desafio para mim se calhar foi adoptar a cultura portuguesa e não só a 

cultura em si mas a forma de ser das pessoas, a forma menos calorosa, mais fria. Outra 

questão independentemente de em Cabo Verde se falar o português, por exemplo só se 

fala na escola, então temos uma grande dificuldade. Acho que a maioria dos estudantes 

cabo-verdianos pensam em crioulo para poder falar português. 
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Também são parecidas não é? 

R: Sim, e isto dificulta um pouco a nossa intervenção porque quando tu pensas numa 

língua para falar a outra perdes o “timing” da intervenção. Por exemplo numa sala de 

aula há palavras que paras para pensar em como enquadrar em português para responder 

a uma questão, e isso dificulta muito. 

 

Então quer dizer que a língua é uma das principais barreiras? 

R: Não só a língua como a forma de compreensão mas sim a forma de expressar em 

português em que temos alguma dificuldade nestes aspectos e cada vez mais vejo que os 

mais novos têm maior dificuldade ainda porque os da minha geração se calhar foram 

obrigados a falar português na escola e hoje em dia há escolas em Cabo Verde que 

falam crioulo. Não há conferências ou debates e, quando há, é sempre em crioulo, isto 

dificulta muito. Temos outro grande problema que é o da leitura. Não temos o hábito da 

leitura e acho que é um problema crónico de Cabo Verde. 

Eu, no meu caso pessoal, tive de adquirir este hábito porque felizmente tive uma 

educação religiosa e tenho o hábito de ler a Bíblia. Isto ajudou muito e disse para mim 

mesmo “se calhar é lendo que se aprende”. A leitura ajuda muito na nossa oralidade, 

ganhamos muitas palavras e conseguimos enriquecer o nosso vocabulário. 

 

Em termos de professores, achas que nos ajudam muito, por exemplo, nós que 

viemos de Cabo Verde? Achas que os professores contribuem para o sucesso 

escolar? 

R: Falando da escola onde estudo que é a Lusófona, acho que os Professores deveriam 

ter em conta o mundo que é a lusofonia e a diferença da cultura porque, por exemplo, já 

houve professores a dizer “vocês que vieram para aqui é que tem de se adaptar a isto”, 

tudo bem! Mas acho que se nós não estivéssemos aqui nem todos os professores 

estariam cá porque não há lugar para todos e o número de estudantes de origem africana 

é grande. Já tive professores que são sensíveis a esta situação e há uns que pensam que 

tem de ser igual para igual. Um professor disse-me na sala de aula uma vez que não ia 

fazer nenhuma diferença entre um africano e um português porque eu tinha que ter as 

mesmas condições e estar em pé de igualdade com os outros alunos. Eu acho que existe 
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algumas coisas que são iguais e que devem ser tratados por iguais e outras que não são 

iguais e que devem ser tratados de forma diferente, e também acho que viola o princípio 

da igualdade. Aqui as coisas são diferentes: a forma de tratar as coisas com igualdade é 

tratá-la diferente porque são diferentes. 

Uma vez escrevi que o primeiro ano da universidade para alunos cabo-verdianos é pré-

universitário, é o ano para fazer poucas cadeiras por causa da mudança. Grande parte 

das pessoas não tem noção porque primeiro sai do liceu para uma universidade. Acho 

que se deve apostar muito nas visitas às universidades por parte dos alunos africanos. 

 

Segunda geração: 

R: Foi o ter de estar a trabalhar e a estudar, o que não é fácil. O maior desafio acho e 

posso dizer que fui eu mesmo. Acho que a dificuldade foi o meu desafio, foi saber que 

mesmo estudando e trabalhando consegui acabar o curso. 

 

 4 - Que elementos foram determinantes para o teu sucesso escolar? 

Primeira geração: 

R: Sem dúvida foi a minha capacidade de me saber integrar na turma onde estava 

porque era uma turma com uma média de dezoito africanos e, no final do ano, eramos 

só três. Consegui acabar o curso em quatro anos e ter capacidade de saber entrar na 

turma que era maioritariamente de alunos portugueses. Tentei mostrar desde início a 

minha capacidade como qualquer aluno na turma para fazer o curso. 

 

O facto de os seus colegas terem desistido não o influenciou a desistir também? 

R: Não influenciou até porque fazer este curso era um objectivo de vida e nada o 

impediria. Já tive problemas com professores porque achei que me estavam a tratar de 

forma diferente de outras colegas. O professor tentou demover da minha posição e não 

conseguiu e acabei por fazer a cadeira. Fiz o curso porque era o meu objectivo. Depois 

acho que a vantagem que tive é que não entrei em grupinhos na sala. Havia grupos dos 

africanos e de portugueses e eu estava tanto de um lado como do outro. Quando os 

africanos desistiram e alguns portugueses desistiram eu consegui manter-me porque eu 
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dava-me com todas os colegas da turma independentemente de ser africano ou 

português, cor, cultura e raça. 

 

Então pode dizer-se que o sucesso escolar pode estar no aluno e no professor? 

Porque o professor acho que pode contribuir tanto para o sucesso como para o 

abandono escolar não é? 

R: Sim, porque se o aluno não for psicologicamente forte e se encontrar professores que 

colocam barreiras abandona a escola porque normalmente não consegue jogar contra o 

professor, o aluno perde interesse a cadeira. Perdendo o interesse na cadeira pode perder 

interesse de ir ás aulas. 

 

Segunda geração: 

R: Eu penso que foi a força de vontade essencialmente. 

E tendo apoio dos pais mesmo que não sendo financeiro ajuda um pouco? 

R: Sim, também ajuda. 

 

FICHA SÍNTESE 

Questões  Entrevista 1ª geração Entrevista 2ªgeração 

Motivação que levou a 

estudar 

- Desnível entre classes 

sociais; 

- Estudo como nivelamento 

social; 

- Valorização social; 

- Reconhecimento social. 

 

- Ter licenciatura; 

- Mais oportunidade de 

emprego; 

- Oportunidade para futuro 

Ajuda do país de origem ou 

acolhedor 

- Não teve bolsa; 

- Ajuda da SASE; 

- Não teve ajuda; 

- Ajuda da SASE; 
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- Necessidade de conseguir 

o mínimo; 

- Sem apoio não 

conseguiria pagar o curso; 

- Mais qualidade, tempo 

para estudar; 

- Dedicação aos estudos; 

- Condições financeiras 

para comprar livros. 

- O tirar a licenciatura não 

estava dependente de ter ou 

não do país de origem; 

- Não sabia dos apoios 

(SASE);  

- Se tivesse ajuda seria 

mais fácil; 

- Mais informação 

- Menos distinção entre 

quem vem de Cabo verde 

para estudar e quem nasceu 

em Portugal (2ªgeração) 

Dificuldade /desafios nos 

estudos 

- Adoptar a cultura; 

- Forma menos calorosa; 

- Forma de compreensão; 

- Língua; 

- Forma de expressar em 

português. 

- Trabalhar e estudar 

 

Elementos do sucesso 

escolar 

- Capacidade de saber 

integrar na turma; 

- Objectivo era acabar o 

curso. 

- Força de vontade 

essencialmente. 

 

A entrevista realizada faz parte de um estudo mais abrangente sobre o estudo Sucesso 

Escolar na Segunda Geração de Estudantes Cabo-verdianos em Portugal. Tem como 

objectivo: 1- Compreender os factores de sucesso escolar dos estudantes universitários 

da segunda geração de imigrantes cabo-verdianos em Portugal; 2 - Fazer uma 

comparação entre o sucesso escolar dos jovens da primeira geração (os que vieram de 
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Cabo Verde para estudar) e dos jovens da segunda geração (os que nasceram em 

Portugal). 

Esta entrevista tem como finalidade recolher informação que permita alcançar os 

objectivos definidos neste estudo. 

As entrevistas realizadas tiveram um carácter exploratório e o seu objectivo é conhecer 

as dificuldades, ou não, vivenciadas pelos estudantes da primeira e da segunda geração 

de cabo-verdianos em Portugal. 

 

Protocolo da entrevista 

Guião de entrevista 

 

Designação dos blocos Objectivos específicos Perguntas  

A – Motivação para o 

estudo 

Conhecer quais os 

elementos favorecedores 

de motivação para 

aprendizagem e estudos. 

 1 - O que o(a) levou a 

estudar? 

2- Que motivação concreta 

tinha? 

3- Considera que os 

estudos levam a ter mais 

oportunidades para o 

futuro? 

 

 

B – Ajuda do país de 

origem e do país 

acolhedor 

Recolher elementos tendo 

em consideração os 

objectivos. 

1- Que tipo de ajuda teve? 

Foi suficiente? Porquê?  
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C – Dificuldades ou não 

nos estudos 

Conhecer dificuldades nos 

estudos da primeira e 

segunda geração dos 

estudantes cabo-verdianos 

em Portugal. 

1 – Que dificuldade 

encontrou ao longo do seu 

percurso? E facilidades? 

D – Sucesso escolar Conhecer factores do 

sucesso escolar. 

1 – A quem se deve o seu 

sucesso escolar? Porquê? 

2- Que elementos 

estiveram na origem do seu 

sucesso? 

 

Transcrição das entrevistas 

 

Primeira geração 

A – Motivação para o estudo 

1 - O que o (a) levou a estudar? 

O que me motivou a estudar, era para ter…como é que se diz? Para ter uma boa 

ferramenta de estudo, ter mais estudo, ter mais conhecimento. Neste momento posso 

dizer que estou a estudar para poder dar um futuro melhor para o meu filho, pois ele 

nasceu aqui em Portugal. 

2 - Que motivação concreta tinha? 

 É para ter um emprego e para ter mais conhecimentos do globalismo porque hoje em 

dia com o avanço da tecnologia temos que estar minimamente preparados.  

Então o motivo concreto que a levou a estudar é mesmo a vontade de ter um 

curso? 

Ter um curso e ter um emprego. 

3 - Considera que o estudo leva a ter mais oportunidades para o futuro? 
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Neste caso está muito complicado porque muitos de nós estudantes acabamos o curso e 

não conseguimos entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes não vale a pena uma 

pessoa que quer progredir futuramente estudar porque depois tem de ficar muitos anos à 

espera de encontrar trabalho e, muitas vezes, quando encontra é quase sempre fora da 

sua área de estudo. Aceitamos isso porque é uma forma de levar a vida para frente e, 

como isso está difícil, temos de aceitar. 

B – Ajuda do país de origem e do país acolhedor 

1- Que tipo de ajuda teve? Foi suficiente? Porquê?  

Eu não tive ajuda, a única pessoa que me ajudou foi o meu pai, quando ainda estava a 

tirar a licenciatura. 

           Mas foi suficiente? 

A ajuda que tive dos meus pais foi muito boa mas quando tive o meu filho as coisas 

começaram a complicar-se porque a ajuda do meu pai já não era como dantes.  

C – Dificuldades ou não nos estudos 

1 – Que dificuldade encontrou ao longo do seu percurso? E facilidades? 

Embora convivesse com colegas de diferentes nacionalidades, existia uma relação 

heterogénea entre colegas. Por um lado foi bom porque aprendi muito com eles, 

consegui tirar deles o espírito de equipa e noutros casos não consegui. Por exemplo 

neste momento estou num mestrado, tenho tantos trabalhos para fazer e os professores 

tratam-nos de forma diferente só porque somos “pretos” e fizemos alguns trabalhos em 

que não fomos avaliados porque não nos explicam bem, enquanto que os nacionais 

foram avaliados e é-lhes dada mais atenção. 

Quer dizer que dentro da própria escola sofre racismo? 

Sim, racismo por parte de um professor. Porque, a meu ver, se temos uma turma 

obviamente que os professores têm de explicar para todos e não só para alguns. Nós 

somos muitas vezes descriminados em frente aos nossos colegas quando fazemos algo 

errado e fazem-nos passar vergonha, em vez de nos explicarem as matérias tratam-nos 

mal. Dizem que não sabemos escrever. 

 Não tive nenhuma facilidade durante o meu percurso escolar. Consegui ter sucesso 

escolar por esforço próprio. Neste momento, tenho que trabalhar para poder conseguir 
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pagar a escola e tenho que fazer muitas pesquisas para fazer os trabalhos escolares que 

nem sempre consigo fazer porque não tenho muito tempo livre. Não tenho muita 

expectativa em relação aos meus estudos porque já não tenho ajuda dos meus pais 

 

D – Sucesso escolar 

 

1 – A quem se deve o seu sucesso escolar? Porquê? 

O meu sucesso escolar deve-se aos meus pais que orgulham muito de min por ter 

chegado onde cheguei e sempre quiseram que eu estudasse para ter um futuro melhor. 

 

2 - Que elemento esteve na origem do teu sucesso? 

Não sei explicar bem…mas consegui através do meu esforço. 

Primeira geração 

A – Motivação para o estudo 

 

1 - O que o (a) levou a estudar? 

Desde muito pequenina digamos que “queria ser alguém” e queria ter uma certa 

independência a nível pessoal, económica e financeira. Depois adquirir os 

conhecimentos necessários para mais tarde poder entrar no mercado de trabalho e ter o 

meu próprio trabalho digamos que vou ter a minha independência como já havia dito. 

 

2 - Que motivação concreta tinha? 

Como eu já tinha dito desde pequenina tinha uma pessoa de família que desde cedo veio 

para Portugal estudar, quando regressou para Cabo Verde ia sempre para minha casa e 

eu dizia sempre que quando fosse grande queria ser como ele. Digamos que esta pessoa 

serviu de referência para que eu mais tarde quisesse continuar os estudos e adquirir 

conhecimentos na área que segui.  
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3 - Considera que os estudos levam a ter mais oportunidades para o futuro? 

Sem dúvida nenhuma e hoje mais do que nunca, e na época que vivemos de grande crise 

económica, se uma pessoa não tem estudos já é complicado e para quem tem alguns 

estudos é sempre uma mais-valia para conseguir um trabalho na área que escolheu. 

Noutras áreas há sempre mais oportunidade de encontrar trabalho. 

 

B – Ajuda do país de origem e do país acolhedor 

 

1-Que tipo de ajuda teve? Foi suficiente? Porquê?  

Quando vim para Portugal tinha uma bolsa de estudo e mesmo assim tive algumas 

dificuldades sobretudo com a língua, tive quatro anos de bolsa e depois no último 

ano do curso perdi a minha bolsa e tive que começar a trabalhar mas nem por isso 

desisti dos meus objectivos e também tive sempre o apoio da minha família. 

Foi suficiente o apoio que teve? 

Foi suficiente porque, como já havia dito, comecei a trabalhar e graças a Deus tive 

ajuda dos meus familiares.  

 

C – Dificuldades ou não nos estudos 

 

1 – Que dificuldade encontrou ao longo do seu percurso? E facilidades? 

Quando cheguei aqui em Portugal confesso que foi muito complicado. Foi difícil 

adaptar-me ao meu curso que é linguística. Digamos que a linguística portuguesa é 

difícil.  

No início, a primeira dificuldade foi com a língua e confesso que foi muito complicado. 

Eu pessoalmente só pensava em desistir e mudar de curso. Não pude porque na altura 

não era permitido e, como tinha aquela bolsa de estudo, não me deixaram mudar de 

curso mas como o meu objectivo era mesmo continuar e terminar o meu curso, fiz tudo 

que estava ao meu alcance para poder terminar e consegui.  

E facilidade, acha que teve? 
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Facilidades digamos que para conseguir alguma coisa nada é fácil, é preciso lutar, 

persistir nos nossos objectivos, esforçar muito até conseguir, obviamente que temos 

algumas ajudas mas tudo depende de nós, da nossa vontade e do nosso querer. 

D – Sucesso escolar 

 

1 – A quem se deve o seu sucesso escolar? Porquê? 

Em primeira lugar deve-se a min porque tem que partir de nós, da nossa vontade e dos 

nossos objectivos, do que queremos e, só depois, é que podemos contar com a ajuda das 

outras pessoas nomeadamente os professores, dos colegas, de família, dos amigos e de 

todas as pessoas que estão a nossa volta que nos ajudam a ultrapassar isso mas sempre 

em primeiro lugar parte do nosso sucesso deve-se da nossa persistência. 

 

2 - Que elementos estiveram na origem do teu sucesso? 

Os meus professores, os familiares, muito esforço, muita dedicação, enfim dedicação 

total. Temos que abdicar de muitas coisas que gostaríamos de fazer mas pensar sempre 

que temos um objectivo e cumprir o que viemos fazer aqui em Portugal. 

Segunda geração 

A – Motivação para o estudo (Edna) 

 

1 - O que o(a) levou a estudar? 

Acho que veio…foi incutido na minha educação porque os meus pais sempre me 

incentivaram a estar na escola. 

 

2 - Que motivação concreta tinha? 

Neste momento e na sociedade em que estamos, somos considerados uma minoria 

étnica aqui em Portugal e cada vez há menos oportunidade para nos que nascemos aqui 

e para os que vieram de Cabo Verde para estudar. Para nós, descendentes de cabo-

verdianos, acho que a grande motivação para sermos reconhecidos é ter um posto de 
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trabalho e digno, é investir na educação e não basta ser licenciado, temos de ser bons 

naquilo que fazemos. É uma das formas de nos conseguirmos destacar dos outros. 

 

3 - Considera que os estudos levam a ter mais oportunidades para o futuro? 

Acho que ajuda a desenvolver o conhecimento e acho que abre-te mas aliás…como é 

que te vou explicar isso? Abre-te o campo para conseguires ter mais ou seja quanto mais 

estudas tens mais oportunidade e mais espaço de escolha. 

 

B – Ajuda do país de origem e do país acolhedor 

 

1 - Que tipo de ajuda teve? Foi suficiente? Porquê?  

A única ajuda que eu tive foi o trabalho da minha mãe, de resto nós não somos nada 

apoiados, existe segurança social, por exemplo no bairro onde eu vivo eles falam de 

apoio social, mas eu nunca o senti. 

Então se não fosse a ajuda da tua mãe? 

Estaria na rua e nunca conseguiria estudar, acho que é ajuda dos pais e a força de 

vontade que ajudou-me muito e eu ainda tenho que trabalhar e no geral ajuda senti só 

dentro da minha casa. 

 

C – Dificuldades ou não nos estudos 

 

1 – Que dificuldade encontrou ao longo do seu percurso? E facilidades? 

Acho que a grande dificuldade é sempre a financeira ou trabalhas ou tens pais que para 

além dos gastos que já tem conseguem te ajudar ou então não tens oportunidades para 

fazer nada. Imagina senti muito quando acabei o 12ºano e não tinha uma média muito 

alta, a partir daí começaram- a fechar as portas ou tu tens genicas vais trabalhar ou tu 

tens pais que te consegue suportar os gastos com o curso ou então já ficaste para trás. 

Vais ter que procurar trabalho precário nas lojas. 
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A única facilidade que tive não sei se tem muito a ver com isso foi por eu ser filha de 

imigrante, no primeiro ano da minha licenciatura me ter ajudado com o apoio escolar, 

acho que foi a única facilidade que eu vi, no entanto tenho 25 anos imagina nasci aqui, 

cresci aqui é sempre posto de parte e sempre fui considerada estrangeira tive os meus 

documentos português com 23 anos de idade é a única coisa que eu consegui tirar de 

positivo em ser estrangeira em Portugal. 

 

D – Sucesso escolar 

 

1 – A quem se deve o seu sucesso escolar? Porquê? 

O meu sucesso escolar deve-se a min, ao meu trabalho e mesmo assim é complicado 

para quem tem que sacrificar um dia inteiro a trabalhar e estudar a noite e as vezes nem 

sempre conseguimos acabar o curso com as notas altas como desejamos. 

 

Então estudas só para ter um curso? 

Sim, é isso e é muito sacrificado. 

 

2 - Que elementos estiveram na origem do teu sucesso? 

Acho que é a minha motivação ou aquilo que me faz ganhar força para concretizar os 

meus estudos. 

 

Segunda geração 

A – Motivação para o estudo (Gerson) 

 

1 - O que o(a) levou a estudar? 

O facto de através do estudo poder ter uma formação que permitisse ter um emprego. 

 

2 - Que motivação concreta tinha? 
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Sim, porque na conjuntura actual temos muitos jovens e enquanto jovens temos que ter 

uma formação temos que adquirir conhecimentos para ensino e termos emprego que nos 

permita ter condições para nós fazermos aquilo que queremos na nossa vida 

nomeadamente comprar casa, constituir família e realizar projectos que é importante 

termos em profissão que actualmente só com o curso e com formação se consegue. 

 

3 - Considera que os estudos levam a ter mais oportunidades para o futuro? 

Sim, obviamente muito embora as circunstâncias actual não seja favorável para os 

jovens que estão em formação ou que estão a acabar o seu curso, mas eu que já cabei o 

meu curso noto que é preferível ter uma formação do que não ter embora as 

circunstâncias não seja favorável no futuro as condições melhorando e eu tendo uma 

formação certamente terá vantagem sobre aqueles que não tem nenhum tipo de 

formação. 

 

B – Ajuda do país de origem e do país acolhedor 

 

1 - Que tipo de ajuda teve? Foi suficiente? Porquê?  

Eu tive ajuda obviamente dos meus pais porque actualmente é difícil estudar a nível 

académico e no ensino superior se não tiver meios financeiros para tal embora haja 

ajuda nomeadamente bolsa de estudo portanto neste capítulo foi importante o apoio da 

minha família e depois obviamente a minha motivação de fazer formação numa área 

que realmente gostava e isso foi determinante para eu depois ter sucesso na minha 

formação. 

 

C – Dificuldades ou não nos estudos 

 

1 – Que dificuldade encontrou ao longo do seu percurso? E facilidades? 

Dificuldades normais de um jovem estudante que são algumas matérias que as vezes 

não nos são tão fáceis de perceber e isso implica um acompanhamento e um estudo mais 

pormenorizado das matérias, outras vezes áreas temáticas que nos interessavam podia 
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muitas vezes nos levar alguma desmotivação mas sobretudo acho que o importante as 

pessoas são determinantes na medida que pode em dados momentos motivar o aluno a 

interessasse por uma matéria que a partida não tem interesse. 

A facilidade quer dizer, acho que é um pouco para a nossa pré disposição para estudar, 

para fazermos uma formação, aos professores tem um papel determinante como já havia 

dito, os livros de trabalho que são importantes que pode haver energia que conduzam 

para que as coisas tornam mais fáceis. Na minha opinião a razão das coisas serem mais 

fáceis é mesmo a nossa vontade de fazer e realizar essas mesmas formações e acções de 

formações. 

 

D – Sucesso escolar 

 

1 - A quem se deve o seu sucesso escolar? Porquê? 

Em primeiro lugar deve-se a min porque é com base no meu esforço ao longo destes 

anos que obtive o êxito escolar obviamente que mais do que o meu esforço a ajudar o 

meu esforço também deve-se ao apoio que recebi da minha família que me incentivaram 

sempre a estudar para que no futuro pudesse ser alguém e tivesse a minha própria 

independência e acho que estes factores foram determinantes para o meu sucesso 

escolar e para o meu futuro. 

 

2 - Que elementos estiveram na origem do teu sucesso? 

Faculdade, estabelecimentos de ensino também como elemento do sucesso escolar toda 

a cultura e valores que são considerados basilares e também o espírito de estudo que é 

incutido no aluno, os professores, os alunos, a própria turma e obviamente ao nosso 

trabalho diário. 

 

Ficha síntese das entrevistas 

Questões  Entrevista 1ª geração Entrevista 2ª geração 

Motivação para o estudo -Ter ferramenta de estudo; -Formação que permitisse 
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-Ter mais estudo; 

-Ter um emprego; 

-Vontade de ter um curso; 

-“Queria ser alguém”; 

-Ter a minha própria 

independência a nível 

pessoal, financeiro e 

económica; 

-Ter formação leva a ter 

mais oportunidade; 

-È uma mais-valia para 

conseguir um emprego. 

ter um emprego; 

-Ter um formação; 

-Ajuda a desenvolver o 

conhecimento; 

-Preferível ter um curso do 

que não pois terei mais 

vantagem; 

- Incentivo dos pais; 

-Quanto mais estudos mais 

oportunidade tem no 

futuro. 

Ajuda do país de origem e 

do país acolhedor 

- Não tive ajuda; 

-Ajuda dos pais; 

-Tive bolsa de estudo; 

-Ajuda não foi suficiente 

por isso tive que começar a 

trabalhar. 

- Ajuda da minha mãe; 

-Não somos nada apoiados; 

-Força de vontade; 

-Tenho que trabalhar para 

poder pagar a escola; 

-A minha motivação. 

Dificuldade ou não nos 

estudos  

-Dificuldade em fazer os 

trabalhos escolares; 

-Descriminação por parte 

dos professores; 

-Nunca tive facilidades 

durante o meu percurso 

escolar; 

-Foi muito complicado; 

-Difícil de adaptar ao curso 

e a língua. 

- Matérias que não são 

fáceis de perceber; 

-Financeira; 

-Facilidade que tive foi de 

ter recebido apoio escolar 

no primeiro ano por ser 

filha de imigrante. 

 



 81 

 

Elementos do sucesso 

escolar 

-Aos meus pais; 

-Meu esforço; 

-Sucesso escolar deve-se a 

min; 

-Dos meu professores, 

colegas, familiares e 

amigos; 

-Muita dedicação. 

- A min e ao meu trabalho; 

-Incentivo da família; 

-Faculdade, cultura e 

valores; 

-Espírito de estudo que é 

incutido no aluno; 

-O professor, a turma … 

-Motivação. 

 

 

Entrevista: Informante-chave  

Perguntas 

1- Que apreciação faz às opiniões emitidas pelos estudantes entrevistados? 

Informante - 1 

Poderia dizer que efectivamente aquilo reflecte um pouco sentimento dos estudantes 

que hoje nós temos no ensino superior, ou seja, poderia até ir um pouco mais afundo 

dizer que a preocupação de base normalmente fica com os pais. Normalmente quem 

estuda neste país ou no sistema ligado à cultura cabo-verdiana as preocupações 

escolares ficam com os pais. As preocupações deles têm a ver com a própria escola em 

si porque há factores efectivamente culturais que leva Cabo Verde a ser um país de 

aposta nos recursos para que possa vir crescer. Se nós olharmos para as questões 

culturais desde algum tempo que todos os políticos têm voltado à educação. Tem sido 

feita uma grande aposta, desde o pré-escolar ao ensino superior nas suas mais diferentes 

vertentes. Passando para a licenciatura, fala-se muito de pesquisa nas universidades e na 

aposta que se faz da valorização dos recursos humanos em Cabo Verde, daí que tem que 

se separar estas duas ópticas, a dos estudantes para apreciação das dificuldades e do 

enquadramento escolar, e a óptica cultural que são as preocupações que vêm com os 
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pais no sentido de valorizar os seus próprios filhos enquanto recursos humanos para que 

possam dignificar e melhorar a vida. 

 

2- Que diferenças existem, na sua opinião, entre as duas gerações (primeira 

geração e segunda geração de cabo-verdianos)? 

Eu penso que aqui a diferença é básica. Tem a ver sobretudo com questões culturais. Eu 

correria o risco de dividir este grupo em 3 grupo: os estudantes da primeira geração e 

que têm uma forte ligação com Cabo Verde e com a cultura cabo-verdiana saem para 

estudar fora e têm o seu primeiro contacto com o mundo exterior e, claro, vão conviver 

com outras culturas pela primeira vez. Por si só nasce a questão de maior dificuldade em 

termos d adaptação por não ter um contacto primário com o mundo lá fora antes disso e 

normalmente neste tipo de grupo encontramos aquilo que é típico da cultura cabo-

verdiana, que é uma maior responsabilização e motivação para com o estudo. Sabendo 

que vão encontrar dificuldades porque a vivência aqui em Cabo Verde é diferente. Um 

segundo grupo que tem a ver com a primeira geração que, por sua vez, tem uma forte 

ligação com a imigração. Alguns deles têm familiares fora de Cabo Verde. Ao mesmo 

tempo, a segunda geração também tem uma ligação muito forte com Cabo Verde porque 

recentemente os seus pais imigraram passando um forte pendor cultural para os filhos. 

O terceiro grupo tem a ver com aqueles cujo os pais estão há mais tempo em Portugal, 

moram efectivamente em bairros que não há muito ligação com a cultura cabo-verdiana 

e começam a ter atitudes e comportamentos das vertentes culturais do país acolhedor. 

Neste sentido eu tenho que reconhecer que temos comportamentos distintos dos jovens 

da segunda geração, que já falei aqui, que têm uma responsabilidade acrescida para 

vencer a dificuldade. No segundo grupo começamos a ter uma mescla de características. 

Começa-se a ter uma postura muito mais comparativa e a nossa experiência já nos 

mostrou casos em que estas pessoas se perdem um pouco. Os jovens da segunda 

geração não sabem se são cabo-verdianos ou se são efectivamente portugueses. 

Questão da identidade? Exactamente aqui a identidade fica em alguns casos confuso, 

mas também temos mesclas de características de pessoas que se conseguem motivar 

rapidamente. Conseguimos ter pessoas com maior dinâmica, com maior vontade de 

lutar e também conseguimos ter pessoas que desanimam muito rapidamente e que 

facilmente desistem. Já no terceiro grupo começa-se a ter um outro pendor porque 

normalmente estão mais envolvidos com a cultura onde estão a estudar e têm menos 
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dificuldade. Fazem ainda um percurso mais notável, digamos assim, e sabem onde 

procurar recursos. Têm uma visão muito mais ampla de como entrar numa formação e 

sabem como aceder ao mercado. Este grupo normalmente está mais à vontade, o que 

não significa que no primeiro grupo, ou seja, o grupo da primeira geração, e o grupo 

intermediário não se venha a estar à vontade posteriormente. Nestes casos demora 

sempre um tempo para a adaptação, para que possa ganhar este à vontade. 

 

3- Qual a responsabilidade da escola no sucesso escolar do estudante? 

Eu penso, que aqui a escola tem uma responsabilidade fundamental no sucesso 

escolar do aluno. Se nós pensarmos naquilo que é o processo pedagógico, ou seja a 

pedagogia em si que assume cada vez mais contornos diferenciados, envolve a 

sociedade em que estamos inseridos e envolve as características individuais dos 

alunos, faz com que o próprio processo de aprendizagem seja uma troca cultural. 

Posso citar o Paulo Freire, quando ele fala da pedagogia do oprimido, que faz a 

referência sobretudo na educação de adulto em termos de valorizar o aprendizado, 

isto é, partilhar conhecimento, experiência para incutir conhecimento científico 

como forma de melhorar o seu aprendizado. Neste sentido se a escola conseguir 

adoptar hoje uma pedagogia moderna de interacção, em que estejam inseridos 

valores culturais e familiares, as características individuais de cada aluno, se levar 

em consideração as dificuldades do aluno e também o próprio professor como actor 

principal na sala de aula, pode envolver-se na turma para passagem de 

conhecimento. Hoje falamos sobretudo numa educação competente e na construção 

de conhecimento. A ideia que existia anteriormente, a passagem de conhecimento, 

vai morrendo para começarmos a falar na construção de conhecimento e a escola 

acaba por adaptar um papel fundamental para o sucesso escolar uma vez que o 

conhecimento vai sendo construído dentro da escola. Isso sem perder as bases 

curriculares porque nós temos que respeitar um aluno que conclua a primeira classe 

ou o primeiro ano da universidade. Tem que adquirir o mínimo de conhecimento 

mas a base de construção de conhecimento faz com que a escola esteja mais 

próxima do aluno e que este também esteja mais próximo da escola. Que a 

sociedade em si se sinta integrada no processo da educação. Falamos muito do 

projecto pedagógico educacional em que envolve estas diferentes vertentes. Nesse 

sentido a escola acaba por ter um peso forte no sucesso escolar do aluno se 
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efectivamente a escola trabalhar essas vertentes, no que exige motivação para o 

estudo. O aluno acaba por ter também um pendor forte do envolvimento dos pais e 

encarregados de educação na escola e no desenvolvimento da cultura. No resgate da 

história de uma determinada comunidade e na caracterização do aluno, nesse sentido 

conseguimos combater o insucesso escolar, ter uma sociedade de maior sucesso 

mais voltada para construção e, por si só, uma sociedade do futuro. 

 

4- Como é que o Estado lida com esta realidade? 

Hoje em dia há estudos que se fazem em todas as dimensões e nós podemos recorrer 

a todos os países e a questão que se coloca, que educação para o nosso país? Isso 

quando eu falo, para o nosso país, estou a falar de Cabo Verde. Cada vez mais vêm 

surgindo modelos educacionais que possam dar melhor respostas as necessidades do 

país e, nesse sentido, quando opta pela realidade de Cabo Verde, os currículos, não 

só para Cabo Verde, estão a ser trabalhados e remodelados. De certa forma está-se a 

apostar numa nova modalidade do ensino superior com vertentes de pesquisas e 

sociais na sua essência. Está a criar por exemplo: curso adoptado ao modelo de 

Bolonha.  

As coisas vão ganhando mais enfoque no sentido de se passar a construir uma forte 

ligação com o mercado de trabalho e também para dar respostas específicas às 

necessidades de cada lugar. Tem sido todo trabalho desenvolvido pelo estado no 

sentido de fazer cada vez mais a ligação do mundo académico com o da vivência 

real, o mundo com mercado laboral.  

 

5- Que prioridade considera que o Governo de Cabo Verde deveria ter nesta 

área? 

Relativamente ao estado de Cabo-Verde, foram criadas muitas universidades 

ultimamente e a questão de fomento das próprias universidades e a capacitação dos 

professores universitários que temos em Cabo Verde, essa é a primeira questão. A 

segunda questão é a definição clara das prioridades dos cursos que devem ser 

trabalhadas, o que, aqui em Cabo Verde, do meu ponto de vista, não está a ser feito. 

Estamos a trabalhar na massificação do ensino superior. Chegamos à altura de 

começarmos a focar as prioridades para os cursos. Existem cursos que efectivamente 
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terão que fechar as portas e há novos cursos que terão de abrir, tendo em conta os 

objectivos do milénio, os desafios que temos lá fora que têm a ver com o 

crescimento lá fora e o crescimento do nosso país. Temos uma segunda vertente que 

tem a ver com as próprias pessoas, que é o investimento que tem de ser feito nestas 

que vão aceder à educação. É claro que tem de se criar outras condições porque 

continuamos a ser um país pobre que. De uma certa forma, as pessoas que estão 

ligadas ao nosso país herdam a questão da pobreza e têm dificuldade em aceder à 

educação. Quando falo em dificuldades no acesso o estado deve apostar fortemente 

numa vertente de apoio aos estudantes, tanto aos que estão em Cabo Verde como 

aos que vão estudar fora de Cabo Verde. Quando falo da primeira e segunda geração 

temos que olhar para a segunda geração como povo de Cabo Verde que precisa de 

ser apoiada e que deve ter uma forte vertente de apoio para o seu engrandecimento e 

sobretudo para que se sintam cabo-verdianos e possam apoiar o desenvolvimento do 

país. Só para se ter uma ideia, estamos a falar de um país em que basicamente 50% 

da população vive na diáspora. São pessoas que, em termos da política, têm forte 

peso e contribuem para o desenvolvimento do país a partir das remessas que fazem. 

E são pessoas que temos de valorizar para que tragam para Cabo Verde uma cultura 

para o desenvolvimento, o que significa que temos de apostar na fase escolar e no 

seu apoio para que tenham sucesso escolar. O sucesso dessas pessoas reflecte-se de 

uma forma directa no sucesso de Cabo Verde e volto a questão daqueles que estão 

aqui. Apoiando esses jovens e a interacção dos mesmos que estão em Cabo Verde 

com aqueles que estão fora, ajuda-se a criar um patamar de uniformidade que 

possibilite um rápido crescimento de Cabo Verde. Aqui só para frisar que se nós 

fizermos uma avaliação dos 36 anos da independência de Cabo Verde, podemos 

afirmar pelos indicadores que temos no país um rápido crescimento. Prova disso são 

as referências que temos tido lá fora pelos organismos internacionais mas 

precisamos de continuar a crescer porque estamos muito atrasado e queremos chegar 

a um patamar de uniformidade dentro daquilo que acontece fora de Cabo Verde. 

Neste sentido temos de apostar numa forte interacção sobretudo dos jovens que 

estão em Cabo Verde e os que estão lá fora, no sentido de fazer com que os jovens 

nascidos fora do país bebam a cultura de Cabo Verde mas também possam trazer 

outra cultura no sentido de melhorar o patamar de entendimento e, assim, 

transformar Cabo Verde naquilo que é uma prestação de serviços porque a nível de 

África podemos contribuir para o desenvolvimento.     
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6- O que é que as escolas em Cabo Verde fazem para a promoção do sucesso 

escolar?    

 Estamos perante a reforma dos currículos escolares, repensar a formação 

profissional e a fazer a ligação entre a escola e o mundo do trabalho. Introduzir as 

acções sociais e actividades de dentro da própria escola, valorizar a cultura, aquilo 

que acontece fora da escola e fazer com que fora do sistema pensem que a escola é 

como um fomento ao equilíbrio social. Nós estamos a apostar no ensino superior, no 

ensino da pesquisa e fazer com que cheguemos a outros patamares de 

desenvolvimento. A escola tem juntado através dos seus projectos pedagógicos um 

pouco daquilo que é a educação científica com a educação cultural e social. Eu 

penso que isso é fundamental neste momento para que todos os cabo-verdianos, 

sejam eles de primeira, segunda geração ou ainda todos aqueles que estejam 

envolvidos no processo de educação em Cabo Verde, com a realidade e com o 

crescimento do país.  

 

7- Que outros elementos acha importante referenciar? 

É fundamental que o ensino em Cabo Verde seja pensado numa óptica a longo prazo. 

Nós temos estado a pensar o ensino em Cabo Verde muito mais numa óptica de curto 

prazo no sentido de atacar as debilidades que temos no sistema educativo. Quando falo 

na educação de adultos...nós teve numa fase em que o nível de analfabetização era 

extremamente elevada. Tivemos de atacar a analfabetização muito rapidamente no 

espaço de trinta e seis anos, num curto espaço de tempo. 

 

R- Isso é uma forma de promover o sucesso escolar? 

Sim, foi-se atacando faseadamente com elementos intermediários imediatos, o que nos 

impediu de pensar a alfabetização a longo prazo. Agora sim estamos numa fase em que 

já temos 98% de alfabetização que é um nível muito bom. Nós temos estado a pensar 

Cabo Verde em todas as suas fases e a combater as necessidades imediatas, tanto que 

recentemente a escolaridade obrigatória passou para oito anos. Estamos a introduzir 

universidades em Cabo Verde, o que significa que foi depois do ano do ano 2000 que 

começamos a trabalhar o ensino superior. O ensino secundário está sofrendo cada dia 
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reformas curriculares mas chegamos a uma altura em que temos de pensar o ensino para 

daqui a vinte anos.  

 

Informante – 2 

 

1 - Que apreciação faz às opiniões emitidas pelos estudantes entrevistados? 

A apreciação que faço das entrevistas é que notei, por um lado, que todos os 

entrevistados realçaram o esforço pessoal como factor determinante do sucesso escolar 

e, por outro lado, achei que a entrevista devia ir mais a fundo porque, muitas vezes, 

ficamos na superficialidade quando muitas questões emergem numa entrevista mais 

profunda onde os entrevistados acabam por se interrogar a si próprios, chegando ao 

cerne da questão.  

No contexto geral, é sempre útil indagar as pessoas e perceber a razão de sucesso, 

porque o que se pretende da escola é que ela tenha sucesso e, para que a escola tenha 

sucesso, os alunos também têm de ter sucesso, quer no básico, secundário ou no ensino 

superior. 

 

2- Que diferenças existem, na sua opinião, entre as duas gerações (primeira 

geração e segunda geração de cabo-verdianos)? 

Entendo que a segunda geração dos estudantes - que tem a ver com os filhos de 

imigrantes que nasceram no território português neste caso - e os alunos que foram para 

Portugal estudar, saem sem o enquadramento dentro da questão da segunda geração. 

Passo a explicar. Para um aluno que sai de Cabo Verde e vai para Portugal estudar, à 

partida tem uma vantagem em relação aos cabo-verdianos nascidos em Portugal: em 

Cabo Verde existe uma crença subjacente de que a escola é um veículo importante para 

a mobilidade social, sobretudo ascendente. Por essa razão, são muitos os alunos que 

terminam o ensino secundário e ingressam nas universidades portuguesas com bolsa de 

estudos pagas pelo governo de Cabo Verde.  

Em Portugal, pelo contrário, a percentagem de alunos filhos de imigrantes que chegam 

às universidades é bem diminuta. Ademais, dentro desta percentagem ínfima acima 

referida, a dos que têm sucesso ainda é mais diminuta. Ou seja, a realidade é dramática 
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porque, na minha opinião, e segundo a sociologia, a crença no valor da escola perante 

estas pessoas (imigrantes) é bastante negativa, ou seja, as pessoas depositam na escola 

poucas expectativas em relação às vantagens que se lhe atribuem os estudos no campo 

da sociologia.  

Neste sentido, os pais acabam por desmotivar ou não motivar o suficiente os seus filhos 

a seguir o percurso escolar, convencendo-os a optarem por percursos alternativos com 

rendimentos imediatos, caso da construção civil, empregados de lojas,  etc. Contudo, 

apesar de a realidade ser dramática, tem havido casos de sucesso dos alunos da segunda 

geração que devem ser servir para convencer os mais novos que, apesar dos discursos 

negativos em relação a expectativas perante a escola, esta continua a ser hoje quer para 

os nativos, quer para os imigrantes, o instrumento mais credível para promover uma 

mobilidade social ascendente.  

Em Cabo Verde a aposta na educação deu os seus frutos. Basta vermos, por exemplo, 

que o que nosso país foi graduado para país de rendimento médio. Penso que isto foi 

graças ao investimento nas pessoas.   

 

Em termos de oportunidade, achas que eles têm as mesmas oportunidades? 

Hoje em dia em termos de oportunidade, nós estamos numa fase de procura 

desencantada da educação, significando que mesmo que a pessoa tenha um bom 

diploma dificilmente conseguirá um emprego estável, casa própria, ter outros bens que o 

facto de ter estudado proporciona. Contudo, como disse anteriormente, a escola é ainda 

a via mais segura para promover o desenvolvimento dos indivíduos e as oportunidades 

não caem do céu: quem estuda tem obrigação de ser empreendedor; não pode correr o 

risco de ficar a espera que alguém lhe ofereça trabalho, tem de promover o auto-

emprego.  

Na Europa, para quem vive em Portugal, há mais vinte e seis países onde podem 

procurar uma nova oportunidade, contudo mesmo em Portugal o facto de estudarem 

proporcionar-lhes-á uma oportunidade de, a prazo, ter influência política porque é muito 

mais fácil oferecer ou criar um posto de trabalho para um trabalhador qualificado do que 

criar um posto e qualificar as pessoas para o ocupar.  

Existem outras razões para estudar. Se não vejamos, quem estuda, à partida, acaba por 

ser menos conformista com a situação em que vive e procura sempre mais e melhor. 
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Pelo contrário, quem não investiu na formação no caso dos pais dos alunos ditos da 

segunda geração contentaram-se com trabalhos na construção civil ou em casa das 

pessoas da classe média, enquanto que os filhos pelo facto de terem ido à escola 

procuram novas formas de empregabilidade e querem, não o mínimo que os seus pais 

conseguiram, mas pretendem ir um pouco mais além. 

 

3- Qual a responsabilidade da escola no sucesso escolar do estudante? 

Segundo uma investigação feita na área suburbana de Londres no ano de 1979 pelo 

senhor Rutter, as escolas fazem toda a diferença. As escolas podem ser promotoras do 

sucesso mas também ser responsáveis pelo insucesso. Ou seja, tudo depende da forma 

como se auto-organiza porque a forma como se auto-organiza influência quer a forma 

como ensina quer como o aluno aprende, segundo consta no meu livro (Silva, Albino 

Luciano, 2010). È muito importante fazer esta análise organizacional porque as 

oportunidades de sucesso advém muito daquilo que a escola é.  

Antigamente ou há bem pouco tempo, centrava-se muito no insucesso do ponto de vista 

do aluno sobretudo na crença de que a inteligência é inata e que, por essa razão, certos 

alunos por não serem “ditos inteligentes” ou por não terem vindo de ambientes sociais 

atractivos, ou seja, com “background” limitado acabavam por explicar, por si só, o seu 

insucesso. Contudo, a verdade é que a escola sobretudo as escolas eficazes têm 

obrigação de promover o sucesso escolar dos alunos independente da sua origem social. 

Hoje mais do que nunca convém analisar as escolas para saber se efectivamente estão a 

cumprir o mandato educacional que lhes foi atribuído pelo estado e pela sociedade e o 

sucesso é fundamental porque uma escola mal sucedida gera também uma sociedade 

com problemas graves.   

 

4- Como é que o Estado lida com esta realidade? 

O sucesso escolar é uma preocupação do estado porque está ligado, não só às questões 

de coesão social, mas também às questões de igualdade de oportunidades. Os discursos 

políticos geralmente privilegiam a promoção do sucesso mas, na prática, nem sempre há 

uma estratégia clara para o alcançar. A escola, muitas vezes, fica de mãos atadas porque 

não deve ser ela unicamente a promover o sucesso escolar: os pais têm que dar o seu 

contributo, os alunos tem de esforçar-se mais, a própria escola em termos de 
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administração deve ajudar os professores. O que os olhos nos mostram é que há pouca 

sintonia entre os membros da comunidade educativa: a escola critica os alunos e, por 

vezes, os professores e os pais; os professores acabam por criticar os alunos e também a 

ausência dos pais. Esta abordagem é desastrosa porque na educação qualquer estratégia, 

qualquer esforço de melhoria da escola deve passar por uma articulação de esforço no 

sentido de conjuntamente lutarmos para vencermos certas debilidades e o insucesso é o 

maior inimigo da escola. 

 

5- Que prioridade considera que o governo de Cabo Verde deveria ter nesta 

área? 

Para puxar a brasa para a minha sardinha, publiquei recentemente um livro sobre “ 

Auto-Avaliação da Escola e Desenvolvimento Institucional” fiz a recolha de dados 

numa escola portuguesa onde estudam alunos oriundos de Cabo Verde de outras 

nacionalidades onde a questão do sucesso não era, à partida, o meu foco, mas acaba 

sempre por entrar dado que não há boa escola mal sucedida. 

 A pensar na realidade cabo-verdiana, eu sou fruto de uma geração em que muitos dos 

meus colegas do ciclo preparatório acabaram por ficar pelo caminho, e do liceu, 

sobretudo os dos primeiros anos, não chegaram à universidade, ou seja, o afunilamento 

é muito grande. Muitos entram no sistema mas pouco acabam por sair efectivamente 

com sucesso. Neste sentido, deve haver da parte do governo uma estratégia clara de 

promover o sucesso porque muitos colegas meus, que merecem todo respeito, ao 

ficarem para trás significa que também há um preço que o estado deve pagar pelo seu 

atraso.  

Alguns, por ventura, podem entrar na marginalidade e outros acabam exercer uma 

cidadania pouco activa devido à desigualdade de oportunidades. Em Cabo Verde diz-se 

“boca pequena”. Temos de fazer um combate sério e silencioso à qualidade do ensino e, 

no maior jornal do país, o A Semana publiquei um artigo sobre a Qualidade da 

Educação em Cabo Verde: do básico ao secundário, onde, de uma forma pedagógica, 

fiz referência aos pontos fracos do sistema de uma forma mais cuidada para fornecer 

subsídios aos formuladores das políticas públicas em matéria da educação.  

Para melhorar a qualidade das nossas escolas, tendo em conta o “plano estratégico da 

educação” e o “plano de educação para todos” e a própria leis de bases do sistema 
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educativo é preciso, na minha opinião, que haja esforços conjugados e a visão sistémica 

para atacar quer a montante, quer a jusante, o problema do insucesso. 

Há uma outra estratégia do governo para paulatinamente pensar numa estratégia de 

substituição da monodocência no ensino básico integrado que já existia antigamente e 

também uma aposta nas línguas que permitiria que os cabo-verdianos estivessem 

munidos de instrumentos necessários capazes de promover o sucesso. Mas também o 

sucesso deve ser um compromisso dos próprios alunos. Os nossos alunos têm estado a 

esforçar-se menos que antigamente. Os professores encontram-se, de certa forma, 

desmotivados e deve haver uma visão clara por parte do estado para que tenhamos 

efectivamente sucesso ao nível das escolas porque para um país insular e pequeno como 

Cabo Verde o nosso desígnio será, na minha opinião, produzir quadros, conhecimento 

para exportação. Ter bons alunos significa mais tarde ter técnicos que podem responder 

às demandas dos nossos países irmãos sobretudo os que chamados PALOP sem contar 

com os mercados promissores. 

 

6- O que é que as escolas em Cabo Verde fazem para a promoção do sucesso 

escolar?   

Nós somos uma ilha e as escolas muitas vezes pela experiência mundial acabam por ser 

muito paroquiais, ou seja, preocupam-se mais com o seu “umbigo”. Não há uma 

estratégia clara de onde pretendem chegar. Eu acredito que em muitas escolas não haja 

professores interessados em promover o sucesso, directores que estejam engajados com 

o insucesso mas conheço trabalhos de escolas que desenvolvem planos de intervenção 

para promover o sucesso escolar. Existem escolas que se encontram em zonas de grande 

carência e que, mesmo assim, não há uma estratégia clara de resposta às múltiplas 

solicitações de um contexto envolvente cada vez mais problemático. 

 

7- Que outros elementos acha importante referenciar? 

O que considero importante referenciar nesta entrevista é quando se compara o sucesso 

escolar dos imigrantes da segunda geração com os alunos que saem directamente de 

Cabo Verde para frequentar universidades estrangeiras, importa salientar que somos um 

país diaspórico e precisamos efectivamente de ter quadros de grande valia aqui em Cabo 

Verde e na diáspora. Ter pessoas que, cada vez mais, substituam o mercado tradicional 
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de trabalhos dos imigrantes para um patamar de influência das decisões politicas nos 

países de acolhimento.  

O que pretendo dizer com esta intervenção é que deve haver da parte do governo de 

Cabo Verde uma concertação com as estruturas locais, associações de imigrantes e 

governo dos países de acolhimento no sentido de promover a capacitação dos nossos 

imigrantes, sobretudo dos seus filhos que são, para todos os efeitos, cidadãos que gozam 

de pleno direito nesses países de acolhimento: são cabo-verdianos porque o nosso 

estatuto jurídico lhes confere a dupla nacionalidade. No caso de Portugal, estas crianças 

ou alunos são efectivamente portugueses e deve o estado português preocupar-se com 

eles no sentido da integração, mas nós também devemos zelar para que os seus direitos 

sejam respeitados. Que frequentem, cada vez mais, universidades e escolas profissionais 

para que no final possam não só ir para a construção civil como simples empregados 

mais quiçá como engenheiros. Também noutras áreas da vida política dos países de 

acolhimento para que Cabo Verde seja glorificado com estas pessoas e que contribuam, 

na medida do possível, o desenvolvimento de Cabo Verde do país que escolheram para 

viver. 

Ficha síntese 

Questões  Entrevista-Informante I Entrevista- Informante II 

1- Que apreciação faz 

às opiniões emitidas 

pelos estudantes 

entrevistados? 

 

- Reflecte um pouco 

sentimento dos estudantes 

no ensino superior; 

- Apostar na valorização 

dos recursos humanos em 

Cabo Verde; 

- A óptica dos estudantes 

para apreciação das 

dificuldades e do 

enquadramento escolar. 

- Os estudantes 

entrevistados realçaram 

esforço pessoal como 

factor do sucesso escolar; 

- È sempre útil indagar as 

pessoas e perceber razão de 

sucesso escolar; 

- Pretende-se que a escola 

tenha sucesso e para que a 

escola tenha sucesso os 

alunos tem que ter sucesso, 

quer no básico, secundário 

ou no superior. 
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2- Que diferenças 

existem, na sua 

opinião, entre as 

duas gerações 

(primeira geração 

e segunda geração 

de cabo-

verdianos)? 

 

- Diferença básica;  

- Questões culturais  

- Problema de adopção; 

- Motivação para o estudo; 

- Ligação muito forte com 

Cabo Verde; 

- Comportamentos 

distintos; 

- Segunda geração não 

sabem se são cabo-

verdianos ou se 

efectivamente português; 

- Identidade confusa; 

- Visão mais ampla de 

como entrar numa 

formação e como aceder ao 

mercado de trabalho; 

- Primeira geração não tem 

o a vontade que a segunda 

geração tem. 

- Segunda geração são 

filhos de imigrantes que 

nasceram no território 

português; 

- Primeira geração, os 

alunos que foram para 

Portugal estudar; 

- Em Cabo Verde existe 

uma crença subjacente que 

a escola é o veículo 

efectivo para a mobilidade 

social; 

- Percentagem dos filhos de 

imigrantes que vão para a 

escola é bem diminuta; 

-Estas pessoas depositam 

poucas expectativas em 

relação as vantagens que as 

escolas podem trazer. 

 

3- Qual a 

responsabilidade 

da escola no 

sucesso escolar do 

estudante? 

 

- A escola tem uma 

responsabilidade 

fundamental no sucesso 

escolar dos estudantes; 

- Introduzir pedagogia 

moderna em que estão 

inseridos valores culturais, 

familiares tendo em conta 

dificuldade dos alunos; 

- As escolas podem ser 

promotoras do sucesso 

escolar mas também 

responsável pelo insucesso 

escolar; 

- As oportunidades advêm 

daquilo que a escola è.  
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- Passagem do 

conhecimento; 

- Respeito ao aluno.  

4- Como é que o 

Estado lida com 

esta realidade? 

 

- Os currículos estão a ser 

trabalhados e remodelados; 

- Nova modalidade do 

ensino superior em que traz 

vertentes de pesquisa e 

vertentes de pesquisa e 

vertentes sociais. 

- Sucesso escolar é uma 

preocupação do Estado;  

 - Discursos políticos 

privilegiam a promoção do 

sucesso escolar;  

- Os pais têm que dar o seu 

contributo, os alunos tem 

que se esforçar mais, a 

própria escola em termos 

da administração deve 

ajudar os professores.  

5- Que prioridade 

considera que o 

Governo de Cabo 

Verde deveria ter 

nesta área? 

 

- Criação das 

universidades; 

- Capacitação dos 

professores universitários; 

- Massificação do ensino 

superior; 

- Focar prioridades nos 

cursos; 

- Abertura de novos cursos; 

- Investimento nas pessoas; 

- Apoio aos estudantes que 

estão em Cabo Verde e os 

que estão a estudar lá fora 

sobretudo os estudantes da 

segunda geração; 

- Estratégia clara de 

promover o sucesso; 

- Há uma estratégia do 

Governo em introduzir as 

línguas; 

- O sucesso deve ser um 

compromisso dos alunos, 

professores e da própria 

escola. 
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- Jovens reflectem de uma 

forma directa o sucesso de 

Cabo Verde. 

6- O que é que as 

escolas em Cabo 

Verde fazem para 

a promoção do 

sucesso escolar?    

 

- Reforma dos currículos 

escolares; 

- Repensar a formação 

profissional; 

- Introduzir as acções 

sociais; 

- Apostam no ensino 

superior; 

- Ensino de pesquisa.  

- Plano de intervenção para 

promover o sucesso escolar 

7- Que outros 

elementos acham 

importante 

referenciar? 

 

- Pensar a óptica a longo 

prazo; 

- Temos que atacar as 

debilidades que temos no 

ensino superior; 

- Aposta na educação do 

adulto; 

- Nível de alfabetização e 

levada  

- Zelar para que os alunos 

da segunda geração 

frequentam universidades, 

escolas profissionais para 

que possam r não só para a 

construção civil, 

empregados domésticos 

mas também ser 

engenheiro e noutras áreas 

da vida política dos países 

de acolhimento para que 

estas pessoas contribuam 

onde estiverem para o 

desenvolvimento destas 

ilhas que compõe Cabo 

Verde. 
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