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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Estando a prosseguir os estudos a nível do mestrado em Língua e Cultura Portuguesa, na Universidade 
de Lisboa, solicitamos o vosso apoio no preenchimento do inquérito sobre o ensino de línguas nas 
escolas de Cabo Verde. Estimamos bastante a vossa contribuição, no sentido de responderem, com 
sinceridade, as questões que colocamos. Servir-nos-emos das vossas respostas, unicamente para fins 
académicos. Muito obrigada! 

I.   Dados pessoais 

Nome (facultativo) 
__________________________________________________________________________________Na
turalidade _____________________________ 

Data:________/________/________ 

1.  Espaço:   Residência:     Concelho    Escola    

Localidade:             

2. Sexo:        Feminino   Masculino   3. Idade    4.  
Tempo de serviço  ____ anos        

5. Estatuto do inquirido: Professor de quadro    Professor contratado   

 Outro   

6. Disciplinas e anos que lecciona: 
____________________________________________________________________________________
___________ 

7. Função actual que desempenha 
____________________________________________________________________________________
___________ 

8. Qualificações Académicas e profissionais (Área): 
_______________________________________________________________________________ 

3º Ciclo ES      1ª Fase    MP         2ª fase           IP/E Médio   

Bacharel          Licenciatura   Mestrado              Doutoramento   

II.  Relação que mantém com a Língua Cabo-verdiana e a Língua Portuguesa 

9. Fala a Língua Portuguesa (LP)? __________   Com frequência   De vez em quando          

Quase nunca   

10. Lê melhor os textos escritos                    Em Português   Em Crioulo          Em outras 

línguas como  
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11. Em qual das línguas escreve melhor?  Em  Português          Em Crioulo          Em 

outras  línguas como    

12. Local de aprendizagem da Língua Portuguesa:  

Na família          Na escola           Na comunidade  de Cabo-verdianos             Em 

Portugal/ No Brasil   

13. Tem mais facilidade de comunicação oral: Em Português       Em Crioulo       Em 

outras  línguas como   

14. Resuma no quadro seguinte o grau de seu domínio do Crioulo e do Português 

Crioulo 

MB         B          Suf       

Insuf   

Português 

MB        B        Suf        Insuf   

15. Nas aulas, em que língua consegue ensinar melhor (escolha uma resposta): 

Em Português          Em Crioulo            Em outras  línguas como    

16.  Em que língua, habitualmente,  são elaboradas as provas de avaliação de alunos: 

Em Português           Em Crioulo             Em outras  línguas como    

17.  Os alunos aprendem melhor quando o ensino é realizado em: 

Em Português           Em Crioulo             Em outras  línguas como    

18. Habitualmente, nas provas escritas, os alunos respondem: 

Em Português            Em Crioulo              Nas respostas misturam  línguas como   

 

19.  Os alunos demonstram melhor o que sabem quando prestam as provas: 

Em Português             Em Crioulo             Em outras  línguas como    

20.  É melhor avaliar alunos, nas provas escritas:  

Em Português             Em Crioulo            Em outras  línguas como    
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Porquê? 
____________________________________________________________________________________
________________________________  

____________________________________________________________________________________
________________________________________ 

21. Nas escolas é melhor ensinar em:   Em Português         Em Crioulo         Em outras  

línguas como    

22. Diga quais as vantagens de: 

Ensinar em Português 

 

 

 

Ensinar em Crioulo  

 

 

23. Está profissionalmente melhor preparado(a) para ensinar alunos em qual destas línguas? 

Em Português   Em Crioulo     Em outras línguas como    

24.   Prefere que, tanto o ensino da Língua  Portuguesa (LP) como o da Língua Cabo-verdiana 
(LCV) e de outras disciplinas seja realizado: 

Em Português   Em Crioulo     Em outras  línguas como    

25. Sugere que se comece, na escola,  a ensinar línguas a partir de que ano de escolaridade e 
seguir qual das ordens propostas?  

Língua Portuguesa, a partir de                    Língua Cabo-verdiana, a partir de  

 

1º  Português e  depois o Crioulo           1º  o Crioulo e depois o Português        As duas 

línguas  ao mesmo tempo   

26. Sente-se, profissionalmente, melhor formado(a) para ensinar alunos a ler e a escrever  

Em Português                   Em Crioulo         Em outras  línguas como  

27. Possui melhores materiais didácticos para ensinar todas as disciplinas 

Em Português             Em Crioulo              Em outras  línguas como   
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28.  Acha necessário (N) ou dispensável (D) ensinar a Língua Portuguesa nas escolas? ________  
Porquê? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________  

29. Acha necessário (N) ou dispensável (D) ensinar a Língua Cabo-verdiana nas escolas? 
________ Porquê? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

30.Numa escala crescente de 1 (para dificulta) a 4 (para favorece) avalie a seguinte afirmação: “A 
metodologia de ensino da língua portuguesa, adoptada em Cabo Verde, favorece ou dificulta o 
desenvolvimento da competência de comunicação dos alunos nessa língua, quanto à    

leitura       ortografia       redacção         conversa fluente    

31. Sugira alguma mudança necessária para que o ensino da Língua Portuguesa favoreça o 
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos (nessa língua). 
____________________________________________________________________________________
________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________  

____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

31.  Conhece o ALUPEC?    Sim      Não  ALUPEC significa:    
_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

32.  Já viu textos escritos em que se usou o ALUPEC  e  

Já  leu    Já escreveu    Não experimentou   Não lhe interessa   

33.  Para escrever em Crioulo, o ALUPEC contém símbolos para representar todos os fonemas, em 
número:   

Bom      Suficiente       Insuficiente  

34.  Relacione o ensino em Crioulo com a  avaliação em Português, manifestando o seu grau de 
concordância com as afirmações seguintes, exprimindo  

1 para discordo totalmente, 2, discordo parcialmente, 3, concordo e 4, concordo plenamente: 
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Os alunos aprendem  melhor quando ensinados em Crioulo e assim demonstram bem o que 

sabem em Português                             

Os alunos, ensinados em Crioulo, compreendem melhor a matéria, mas não conseguem expressar 

o que sabem em português                   

Os alunos compreendem melhor a matéria, em Crioulo, mas revelam mais dificuldades nas provas                                                             

 

Os alunos que aprendem em Crioulo têm mais facilidades na aprendizagem de outras áreas 

disciplinares                                                    

Os alunos que aprendem em Português revelam mais dificuldades nos estudos futuros                         

 

Os alunos que aprendem em Crioulo revelam mais dificuldades nos estudos futuros                                                                                  

 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA - QUESTÕES BÁSICAS 

 

 

1. Problemática do ensino em português para todas as áreas disciplinares, comunicação 

em LCV, aprendizagem e avaliação em LP  

2. Relação entre a qualidade de ensino e a língua veicular. 

3. Ensino na LCV e do Cabo-verdiano, circunstâncias temporais e espaciais e dialectais. 

4. O bilinguismo em Cabo Verde – caracterização, perspectivas, processo de construção   
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ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

Entrevista com Octávio Tavares -   Secretário de Estado da Educação de Cabo Verde 

Transcrição da gravação 

Dr. Octávio Tavares - A meu ver, esta é das situações mais problemáticas que temos no sistema 

educativo, que é a questão da língua, porque a verdade é que a língua oficial é a língua portuguesa. O 

Crioulo pode ser oficializado, a constituição da República pressupõe isso mesmo,  falta é criar as 

condições que permitem efectivamente ensinar o Crioulo, ou no Crioulo enquanto língua materna. Eu 

digo-lhe sinceramente que no sistema educativo nós ainda não debruçámos seriamente sobre a 

problemática do ensino de língua materna. Eu mesmo tenho dúvidas também. E as minhas dúvidas 

resultam do seguinte: primeiro, eu não sei o Crioulo e ainda não compreendi como introduzir o Crioulo no 

ensino. Primeiro, do meu ponto de vista, não se pode ir ensinar no Crioulo, sem se saber o Crioulo.  Acho 

que uma coisa pressupõe a outra, primeiro tem de se saber a língua e depois utilizá-la como veículo 

na comunicação oficial, comunicação administrativa, nas relações públicas, e por tanto penso que, na 

generalidade dos cabo-verdianos falta... faltará essa componente, que é o conhecimento da língua, para 

nela se poder ensinar. Eu faço o seguinte raciocínio, no português, veja que nós, apesar de termos o 

português como língua oficial, língua veicular, língua ensinada, temos grandes dificuldades em utilizar 

bem a língua portuguesa. Na verdade a questão psicológica é como nós passaríamos neste momento ao 
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ensino do Crioulo em Crioulo, se nem sequer demos qualquer passo no sentido de estruturar a língua e 

haver um consenso a nível nacional.  É esta a língua, que por ser materna, é esta a língua que tem essa 

estrutura, e é esta língua que deve ser utilizada, na... no sistema do ensino. Mas, outra questão que eu 

coloco é a seguinte, a minha dúvida: hoje fala-se muito na interferência da língua materna no ensino de 

português ou em português, quando eu pergunto: nós que estudámos em 1970-72, fomos pela primeira 

vez à escola, esse problema do Crioulo não se colocava, por quê é que está a fazer isso em português. 

Eu digo-lhe sinceramente: eu quando comparo aquilo que eu sei dizer ou aquilo que eu sei fazer ou 

aquilo que... a forma que eu sei utilizar a língua portuguesa, eu digo, bom apesar de aprendido há mais 

de quarenta anos, de português como língua de ensino, eu vejo que consigo utilizar melhor a língua 

portuguesa do que aqueles que terão, teriam que digamos, teriam mais hipóteses de utilizar melhor a 

língua portuguesa por causa de... de todo esse modernismo e de todo esse desenvolvimento da própria 

língua portuguesa enquanto ciência. Enfim, mas todos esses recursos tecnológicos, pedagógicos, 

didácticos, científicos que existem, as pessoas falam, do meu ponto de vista cada vez pior o português e 

conhecem cada vez menos bem por vezes a língua portuguesa. De maneira que eu não sei se pelo facto 

de haver interferência é que há razão de aprender menos bem o português e que necessariamente 

devemos iniciar já ou mais cedo possível o estudo da língua materna, sob pena de continuarmos, como 

se diz por aí, de continuarmos a aprender cada vez pior o português. É claro que eu já falei com pessoas 

que não são cabo-verdianos, e que me perguntam sobre o ensino da língua em Cabo Verde, e quando 

lhes digo que a língua portuguesa não é a nossa língua materna, as pessoas dizem, não, vocês mais 

tarde ou mais cedo têm de adoptar a vossa língua materna como língua oficial, língua veicular e língua de 

ensino. No ano passado eu abordei uma pessoa, ou a pessoa abordou-me, foi em França estávamos a 

falar informalmente, e era dum desses países da África branca, e disse-me - não, vocês mais tarde ou 

mais cedo têm de usar, foi assim no nosso país, mas nós usamos e ensinamos na nossa língua, e como 

também entre nós, as pessoas que estudam e que se dedicam à linguística e ao estudo de línguas, 

dizem-nos que há-de chegar o momento, mesmo também em alguns meios dizem que há-de chegar o 

momento de de introduzir a língua... o Crioulo na língua... no ensino. Fica-se com uma grande pressão 

sobre nós e ficamos com a ideia de que não há outro remédio senão mais tarde ou mais cedo introduzir a 

língua materna no ensino. Mas a minha... eu até não seria contra, e as minhas dúvidas são sobretudo 

porque eu nunca estudei a língua crioula. Não sei, se eu encontrar agora um livro em Crioulo eu não o sei 

ler. Não sei ler. E muitas vezes também para falar em actos públicos, prefiro usar a língua portuguesa, 

porque a língua portuguesa é aquela que me permite uma maior fluidez e expressar melhor, exprimir 

melhor as minhas ideias, o meu raciocínio, o meu pensamento, muito embora sinta também a traição, às 

vezes na comunicação, do Crioulo. Estou a falar português, de repente, sem me aperceber, estou a usar 

uma expressão do Crioulo, sai, sai, o que significa que no fundo, eu estou realmente preparado para falar 

o português. Eu penso em Crioulo e exprimo em português. (confuso)... porque de vez em quando há 

uma traição. 

Amália Faustino - Então é de acordo que os falantes Crioulos, antes de se expressarem em português 

ou em outra língua qualquer, fazem uma tradução rápida do Crioulo? 

Dr. Octávio Tavares - Mesmo que não se dê conta, eu estou convencido que sim. Para nós, cabo-

verdianos, na sua maioria, pensamos em Crioulo, antes de expressarmo-nos em português. E isso 

acontece por uma... Isso resulta de um outro facto: em francês é inevitável que eu pense e exprima 

mentalmente as minhas ideias em português, depois o francês. Por isso também às vezes tenho 

dificuldades com o francês, porque eu estruturo a minha frase em francês a partir do português e fica 

difícil traduzir literalmente as minhas ideias do português para o francês. Isso leva-me também supor que, 

mesmo que eu não dê conta estarei a raciocinar em Crioulo para poder falar em português. 

Amália Faustino - Posso tirar aqui uma conclusão parcial que é assim., traduz rapidamente para  
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Dr. Octávio Tavares - O francês, o francês... Se eu relacionar aqui o Crioulo, o português e o francês, o 

francês já é terceira língua. É uma terceira língua O português, no meu caso, poderá ser uma segunda 

língua, não tenho a certeza, não tenho a certeza porque não sei se estarei a pensar em Crioulo antes de 

falar em português, não sei. Agora, tenho a convicção de que estarei estruturado mentalmente na língua 

crioula. Porque, por exemplo, nunca me aconteceu, ao falar o português, ter-me saído uma palavra em 

francês ou inglês, mas Crioulo sai.   

Amália Faustino – É capaz de fazer afirmação “a senhora tinha sede go” 

Dr. Octávio Tavares - Exactamente, exactamente, mas terei dito isso em algum momento, concerteza. 

Amália Faustino – Acha que o bilinguismo em Cabo Verde é factível? 

Dr. Octávio Tavares - O bilinguismo no sentido de Crioulo português, Sim. Aliás, nós somos bilingues. 

Veja que, eu acho até que, no nosso caso, nós que trabalhamos na administração pública e temos... 

somos figuras públicas, falamos a maior parte da nossa... pronto, a maior parte do tempo falamos 

português, falamos português. Mas, quando não estamos na relação pública, quando estamos no nosso 

habitat familiar, naturalmente a gente fala o Crioulo. De maneira que eu acho que um cabo-verdiano é 

naturalmente bilingue. Em termos do uso da língua, porque veja que, há circunstâncias em que falamos o 

Crioulo, normalmente porque é necessário falar essa língua, o Crioulo, sob pena de não haver 

mensagem, perdão, de não haver comunicação, de não haver comunicação, e há momentos em que 

temos de falar português também sob pena de não haver comunicação. Embora o português, muitas 

vezes,  seja usado mais pela sua natureza de ser língua oficial. Porque dificilmente teríamos um contexto 

aqui em Cabo verde em que o português... em que o Crioulo não fosse inteligível. Mas, e é certo que nós 

de facto somos um povo que é bilingue. 

Amália Faustino – Nem toda a gente domina o Crioulo, o Português não é dominado por toda a gente. 

Dominar uma língua implica a compreensão e a expressão oral e a escrita. Concorda? 

Dr. Octávio Tavares - Não, em Cabo Verde, em Cabo Verde a maior parte das pessoas fala o Crioulo. A 

maior parte das pessoas fala Crioulo. Não sei se as pessoas dominam o Crioulo na... no conceito 

alargado. Porque as pessoas falar, sabem. Só não compreendem, só não escrevem ou não dominam 

bem o Crioulo, porque o Crioulo também é uma língua falada. Quem é que escreve o Crioulo? Quem 

escreve o Crioulo é a camada dos intelectuais. 

É na camada dos intelectuais que encontramos, se calhar uma dezena de pessoas que 

dominam, talvez dominem o Crioulo. Eu não domino, porque eu falo o Crioulo, isto é, eu falo o 

Crioulo de Santiago. Há outros Crioulos que eu não consigo compreender. De maneira que eu 

concordo consigo que na verdade, nós não somos, podemos não bilingues puros, porque em 

toda a letra, em toda a largura, nem uma língua, nem a outra. Agora é verdade que, a nosso 

nível, penso que dominamos melhor o português. Mas acha que o bilinguismo é necessário em 

Cabo-verde? 

Talvez sim!  

Isso na perspectiva do esforço que faz para a elevação da língua cabo-verdiana, como sendo 

língua materna, e do esforço que faz para manter a língua portuguesa. Fazendo leitura esta 

perspectiva, o quê que acha, como sendo necessário, para que de facto, haja o bilinguismo em 

Cabo-verde?  
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Eu penso que as duas línguas são absolutamente necessárias, porque, mas veja, nós nascemos 

a falar o Crioulo, crescemos a falar o Crioulo, vivemos a falar o Crioulo, portanto o Crioulo 

precisa ser melhor conhecido e ter o estatuto de língua oficial em paridade com a língua 

portuguesa. Eu aqui, veja, penso que não há nada que nos faça identificar, tão bem, como a 

nossa língua. Portanto, é a língua pela qual nós identificamos, nós caracterizamos, portanto, é 

a língua que melhor traduz aquilo que somos, a nossa cultura, a nossa condição de cabo-

verdiano, é a língua crioula, é a língua materna. Mas também é indiscutivelmente verdade que 

o facto de termos herdado esse património, que é a língua portuguesa, e de termos toda uma 

história, uma vivência secular de relação na língua portuguesa, ela é indiscutivelmente 

necessário. De maneira que, no meu ponto de vista, eu acho que as duas línguas mereceriam o 

mesmo nível de tratamento, no mesmo grau de conhecimento e de utilização. 

E qual seria o papel do Sistema Educativo, das escolas na promoção das duas línguas em 

paridade? 

Eu penso que a primeira coisa que se deve fazer é o que já estão a fazer, os intelectuais, os 

estudiosos, entre os quais a Dra. Amália, porque naturalmente, o seu interesse para o estudo 

dessa problemática é já um passo dado, é isso que precisamos desde há muito tempo. Haver 

investigadores, estudiosos, portanto, intelectuais, que se debrucem sobre a língua e ajudem 

através de um trabalho investigativo, os decisores a olharem as vias, os caminhos para essa 

decisão. De maneira que o Sistema Educativo deve, com certeza, promover esse trabalho 

investigativo, promover o interesse pela língua e cultura Cabo-verdiana através do 

conhecimento profundo da língua para que possamos chegar, um dia, adoptando a uma 

situação em que as nossas Instituição de Ensino em Cabo-verde, nomeadamente, a uni-cv, e 

outras Instituição de Ensino Superior possam interessar-se pela língua materna oferecendo 

cursos de licenciatura, de pós-graduação na área da língua para se poder, porque eu penso 

que, o verdadeiro papel cabe ao intelectual, ao estudioso de língua, neste caso, promover, 

fomentar o estudo da língua, a sua utilização, levando os decisores a reconhecerem a 

importância da língua. Veja, eu não sou o único que tem dúvidas sobre se se deve ou não 

introduzir a língua, aliás dividas, eu acho que ninguém tem de que se deve introduzir a língua 

crioula como língua de ensino ou língua no ensino. Agora, como chegar lá é que muita gente 

anda a procura de luz. É o que nos falta. E essa luz pode vir através de contribuições que 

podem dar através do nosso esforço de formação, portanto, de investigação. 

Na verdade temos todo o interesse e é essa preocupação é que nos levou a escolher esse 

tema, na medida em que temos experiência, pelo menos, na fase inicial de ensino há uma 

indefinição que levam os professores, sobretudo os do Ensino Básico, a fazerem um trabalha 

sem terem sentido dos efeitos que têm sobre o ensino que realizam e a aprendizagem que os 

alunos conseguem realizar a partir deste trabalho. Isso porque? Nota-se que há alguma 

resistência, por parte dos professores, em ensinarem em português. Há uma franja muito 

grande dos professores, sobretudo aqui em Santiago, que fazem o ensino em Crioulo e que 

depois fazem as provas em português. Se entendermos que geração de interferências 

linguística que queremos, mas sim, um ensino para desembaraçar os professores nas suas lides 

com os conteúdos programáticos, não para facilitar a aprendizagem, mas sim, facilitar o 

ensino, que não é a mesma coisa no meu ponto de vista. Então, eu penso que existe aqui uma 

geração de problema de ensino que têm efeitos negativos sobre a aprendizagem. Penso que 
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aqui o sistema terá que definir se ensina em língua cabo-verdiana, se se ensina a língua cabo-

verdiana e a partir de quando e se ensina em português ou se se ensina na língua cabo-

verdiana o português, como língua não materna, que é o caso real de cabo verde. Então nós 

estamos nessa encruzilhada problemática que nos preocupa, como sendo pertencente a 

ecossistema. Entendemos que essa fase de investigação é muito importante para nós, não só, 

pelo facto de podermos interesse obter um grau, mas sobretudo para podermos ter respostas 

para as questões que pairam sobre nós todos. E entendemos que no fim de contas nós 

poderemos encontrar propostas que possam convencer o sistema a introduzir algumas 

mudanças e fazê-mo-las na altura certa. Fazendo comentários, não sei se tem algum ponto 

onde possa pegar do que eu disse, sobretudo acrescentando alguma atenção que incide sobre 

a questão do ensino na primeira fase do Ensino Básico porque, penso que é aqui que está a 

raiz do problema. 

Não, ouça, eu digo-lhe: Eu acho que o Sistema Educativo deve manter o rigor no ensino em 

Português. Neste momento, acho que disse, muito bem, um aspecto que é quando o professor 

do Ensino Básico, sobretudo, argumenta a necessidade de ensinar em Crioulo para facilitar a 

aprendizagem do aluno é uma questão falsa ou uma aposta falsamente. Porque na verdade é o 

próprio professor que passa a sua vida a falar o Crioulo e ele é confrontado com a obrigação de 

ensinar em português. Para já, tem todos os meios de ensino à sua disposição em Português. E 

portanto, não tendo ele o domínio do português, uma forma de se desembaraçar da 

dificuldade é alegar a necessidade de ensinar em Crioulo. E ao ensinar em Crioulo não estará a 

facilitar o ensino e tão pouco estaria a facilitar a aprendizagem dos alunos. Porque, depois o 

aluno é confrontado com a leitura de um texto ou a elaboração de uma composição ou então a 

realização de um teste ou a recepção de um visitante e aí o aluno tem mesmo necessidade de 

utilizar o português mas como o português não lhe foi ensinado é claro que ele fica com 

imensas dificuldades. Quer dizer que não é o Crioulo e nem é o português. Não é o Crioulo 

porque é o próprio professor que quer ensinar em Crioulo e que não sabe fazê-lo adequada 

porque não têm instrumento, a começar pela formação, não tem formação para ensinar no 

Crioulo o que vem em programa, em manuais e em outros instrumentos em português. Mas  

também é o aluno que, ou o professor que falar em português… Eu nem sei como é que se 

pode dizer que se faz o ensino em Crioulo, porque de que maneira é que o aluno estaria a 

estruturar a sua aprendizagem ouvindo uma abordagem feita em Crioulo pelo professor. Não 

percebo, sinceramente. De maneira que, eu aqui penso que o sistema educativo deve ser 

muito claro. Enquanto não tivermos definido claramente as condições do ensino do Crioulo ou 

em Crioulo, são abordagens técnicas, enquanto não se tiver essa definição penso que o 

sistema não deve asilar. O sistema está preparado, continua preparado. Todas as reformas 

curriculares e as revisões curriculares que fizeram ou que estão em curso não deram nenhuma 

ênfase a questão do ensino do Crioulo no sistema educativo. De maneira que, eu acho que só 

por alguma complacência e alta de rigor, porque aqui nem se poria a questão de rigor, se 

estará a tolerar um ensino sem qualidade. Eu digo isso sem qualidade porque nem é português 

nem é Crioulo, pois não é uma coisa e nem é a outra, o que resulta numa confusão de 

aprendizagem. O que resulta é que, temos alunos que fazem todo o percurso escolar até ao 

12º ano e são raros aqueles que são capazes de se chegar num ambiente onde seja necessário 

o português e expressar-se em português de forma adequada ou correcta. Da mesma forma 

que o Crioulo continua a ser usado da mesma forma que não era necessário ir a escola para se 



 

13 
 

usar esse Crioulo. Em conclusão eu acho que o sistema educativo não esta preparado ainda 

para ter uma posição de firmeza em relação ao ensino do Crioulo, pelo contrário, deve afirmar-

se pelo ensino da língua portuguesa.  

Há alguma orientação no sentido de alteração da metodologia de ensino da língua portuguesa, 

como língua segunda que é? Ou manter-se-á a mesma metodologia do ensino da língua 

portuguesa como se tratasse de uma língua materna.  

Não, quer dizer, nessa altura há, como lhe disse, toda a sociedade clama pelo ensino do 

Crioulo, ou com consciência ou sem consciência do que isso possa significar ou representar, 

fala muito, hoje em dia, na nossa sociedade, de necessidade de se falar e ensinar e de se 

introduzir o Crioulo no sistema educativo. Mas o que lhe digo, nós não temos nenhuma 

orientação, acho que já me perdi a questão concreta que me coloca. 

Eu estou a focar as orientações para a revisão curricular em termos de mudança relativa ao 

ensino do português. Porque já se ouve dizer que não é dessa que se preocupa com o ensino 

da língua materna. Mas a preocupação com a língua portuguesa que é a língua maquia do 

sistema, língua de ensino e língua ensinada. Agora, subjacente ao ensino do português há 

também essas preocupações que se reduzem ao ensino do português como língua segunda 

que é, e não como língua primeira e nem como língua estrangeira como o Francês e o Inglês. 

Então, relativamente a isto, queria perguntar se há alguma orientação relativamente a revisão 

curricular, mas também, já agora, complemento com outras questões que eu queria colocar 

mais tarde, nessa, que é se existe algum grupo de estudo ou algum preceito da língua 

portuguesa como língua segunda dentro ou subjacente ao sistema educativa? 

Não, não lhe posso falar de ter havido alguma vez um grupo de estudo específico, intencional 

do sistema educativo para o estudo da língua portuguesa como língua segunda ou a língua não 

materna. Agora, a verdade é que o Ministério da Educação tem estado cada vez mais atendo a 

necessidade de aprofundar a abordagem desta questão. Para já, primeiro é necessário 

conhecer esta abordagem da metodologia do ensino da língua portuguesa, como língua não 

materna. Já se falou da língua portuguesa como língua segunda, estava a se falar da língua 

portuguesa como língua não materna, temos de saber bem o que é uma coisa e outra, se 

existem diferenças, se existem semelhanças, e o quê que finalmente queremos. Percebemos o 

que queremos. O que queremos é que haja um avanço em relação ao ensino ao longo dos 

anos e a língua portuguesa, hoje em dia, ser abordada como a língua não materna.  Haver uma 

metodologia clara, que permita essa abordagem. Nesse sentido, a revisão curricular tem 

orientações claras para essa abordagem. E também, não existe ainda grupo de estudos mas há 

contactos estabelecidos, contactos formais estabelecidos entre o Ministério da Educação e 

parceiros no sentido de se estudar e aprofundar conhecimentos nas metodologias que 

permitam as nossas escolas a abordar a língua portuguesa como a língua não materna. 

Portanto, e as orientações na revisão curriculares também vão nesse sentido, o que significa 

que, está se marcar a diferença e a ideia que o sistema educativa está a se despertar para a 

necessidade de dar um tratamento com mais atenção, com mais cuidado à língua portuguesa, 

penso que não é sem considerar a necessidade de também se começar pensar na língua 

crioula, na língua materna. 
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Acha que por exemplo o ensino do português nos moldes em que se faz actualmente tem 

efeitos positivos ou negativos nas diferentes disciplinas? 

Não, veja, as diferentes disciplinas são ensinadas em português. No mínimo quando se ensina 

as línguas estrangeiras como o Francês e o Inglês parte-se do português. Portanto, no meu 

ponto de vista, essa relação existe. Quanto melhor for o ensino do português penso que 

melhor será a aprendizagem das outras ciências. Eu dei-lhe exemplo de muita gente que 

quando estudam o Francês, primeiro faz-se em português. Portanto, penso que um bom 

ensino do português é uma boa base para se conseguir ter sucesso nas aprendizagens das 

demais ciências. Do meu ponto de vista, da minha experiência e do que me parece, embora 

não seja estudioso desta área. 

Acha que, mais à frente, com algumas das condições que me referiu à pouco, criadas, o ensino 

do cabo-verdiano, do português, não como nacionalidade, mas sim como língua deve ser feira 

mais além. Se sim, a partir de que ano de escolaridade?  

Sim, eu acho que sim, o português e o cabo-verdiano devem ser considerados em igualdade de 

circunstância. Deve haver uma paridade de abordagem das duas línguas. É natural que eu 

penso que nos primeiros anos de escolaridade fosse privilegiado o ensino de língua materna e 

na língua materna. Nos primeiros anos de escolaridade talvez fizéssemos o ensino em Crioulo e 

o ensino da língua portuguesa. Não lhe posso dizer bem a partir de que ano de escolaridade 

que as duas linhas poderiam ser ensinado em paralelo. Mas parece-me mais produtivo que se 

iniciasse o ensino nos primeiros anos de escolaridade na língua materna, parece-me. 

Do seu ponto de vista, por exemplo, acha que a alfabetização dos meninos, no primeira fase 

deve ser feita na língua materna, refiro-me à oralidade à escrita na língua materna e se a 

língua portuguesa deva ser introduzida a partir da língua materna. 

Eu agora vejo que há alguma contradição nesta ideia, porque se eu lhe disser bom, e já o disse, 

parece-me ser mais produtivo começar-se a alfabetização pela língua materna, isto choca 

também com uma outra realidade que temos aqui em Cabo-verde. Há ambiente que desde 

cedo a criança fala o português, e não são pouco os casos, agora, é certo que a maioria dos 

cabo-verdianos começam a construir a sua capital de experiência, mesmo a sua oportunidade 

em ambiente puramente da cultura cabo-verdiana, onde o português e uma raridade, para lhe 

dizer mesmo, inexistentes. Mas pensando na maioria da situação dos cabo-verdianos, creio 

que se deveria introduzir o ensino do português e em português um pouco mais tarde, talvez a 

partir do 4º ano de escolaridade, não sei, não lhe posso dizer a partir de quando.  

De qualquer forma é uma questão a reflectir, pensando no pifem do ensino sendo 

necessariamente terá que ser alterado, não continuamente, mas fazendo ocasionalmente e 

nessa altura estamos numa revisão curricular e isso pode não ser introduzido nesta fase de 

revisão curricular, provavelmente mais tarde poderá ser uma necessidade de definir o quê que 

o sistema quer, porque essa escolha de ensino na e de língua é uma questão que não está 

muito bem definida. E não estando muito bem definida, assim como está, não tem efeitos 

produtivos sobre o ensino, porque eu penso que está a geral alguma atrapalhação no seio dos 

professores e eu sinto que é mais nos professores do Ensino Básico porque ficam essa 

indefinição, mas o quê é que o sistema quer, será que eu tenho liberdade de falar em Crioulo, 
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eu não preciso falar em português, portanto, agora eu falo em Crioulo, estamos ma 

democracia, tenho a liberdade de falar em Crioulo etc. etc. Também está indefinição do 

destino que será dada ao português. Será o português é uma língua necessária para Cabo-

verde, será uma língua necessária nas escolas, será? Ou será desnecessária para o ensino nas 

escolas, assim como pensam um grupo que ensinam? Porque os professores que ensinam, 

ensinam não só a disciplina ou a língua como disciplina mas ensinam a cultura e a cultura faz 

parte daquilo que valorizamos. Será que nos não valorizamos a língua portuguesa, não por 

razões históricas mas por razão das próprias necessidades que ainda temos dessa língua. 

Enfim, penso que alguma coisa deve ser feita pelo sistema sobretudo nesta fase de indefinição 

que muitas pessoas se mergulharam no contesto ainda de convivência com a democracia em 

que muita gente fazem confusão, não sabem o eu que (…) . Relativamente ao ensino há algum 

cuidado (….); 

Eu acho, Dra. Amália, que você tem toda a razão porque a sociedade assume a confusão e vai 

convivendo com a confusão. Porque a confusão não foi gerada pelo sistema educativo e não 

deu nenhuma orientação, até hoje em dia, o sistema educativo funciona com princípios, com 

regras, com instrumentos muito claros e em matéria de língua é claramente que o sistema 

manteve a língua portuguesas. Agora, a sociedade é que despoletou a questão do Crioulo e 

como cabo-verdianos que somos é nos muito mais fácil, pensar, falar, agir, sorrir, manifestar-

se em Crioulo e acabamos por levar isto para dentro da sala de aula pensando que nós temos a 

liberdade de na, sala de aula, portanto, criamos o nosso mundo, vivermos o nosso mundo e é 

isso que acontece e nós mesmos, acabamos, por iniciativas muito pessoal, introduzir 

elementos de perturbação no sistema. O sistema educativo, pelo contrário, está a receber a 

pressão de fora, mas até este momento não arredou porque sabe que tem responsabilidade 

pela formação das pessoas, a formação do ser e da sociedade humana e da sociedade 

intelectual e sabe que deve fazê-lo com consistência, sabe que não deve introduzir elementos 

de perturbação no sistema. Portanto, o sistema mantém-se coerente, fiel ao princípio e a toda 

a instituição adoptada à volta de ele mesmo, o sistema educativo. São as pessoas que, por 

serem mais cómodas, agir na incerteza e introduzir elementos de perturbação no sistema 

educativo. Portanto, eu acho que está de acordo comigo que, claramente, aliás, o próprio 

estudo que esta a fazer acaba por … quando aborda isto comigo e com outras pessoas esta 

bem, isto é positivo, mas é precoce aproveitar de uma abordagem que é feita no quadro de 

um estudo aprofundado que esta a fazer para eu, sem ter nenhuma base trabalhada, 

introduzir elementos no sistema que acaba por perverter completamente o sistema.  

Nós estamos à procura de respostas nas questões, para as questões colocadas. Claro que, veja 

que, penso que ainda não existe consciência dos efeitos dos comportamentos a nível dos 

professores porque eu estou a tentar pretestar o inquérito que eu quero lançar. No pré-teste 

que eu fiz há professores que me dão respostas para outras questões que coloco: está melhor 

preparado para ensinar em Crioulo ou em Português. Todo o mundo me reponde, (já sabe qual 

a resposta). 

Mas é verdade 

Mas quando pergunto: está melhor preparado para ensinar a ler e a escrever em Crioulo ou 

em Português, é claro que a resposta é “em Português”. 
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Uma outra questão: Sendo a LP a língua de ensino estabelecida , enquanto o LNMe o Crioulo a 

LM utilizada como língua de recurso, haverá uma altura do ensino que se possa pensar na 

amortização do choque linguístico (…), a partir de que altura o sistema pensa introduzir a LCV 

no ensino, deixou-me entender que no início da escolarização. 

Foi uma resposta que eu dei, mas não completamente amadurecida. 

P- De qualquer maneira, a LP não deve ser a língua introdutória? 

R- Talvez não seja. 

Fim da entrevista com agradecimentos 

 

 

 

Entrevista com  Manuel Veiga - Ministro da Cultura  

 

Senhor Ministro da Cultura; 

Amália Faustino -  Agradeço-lhe por essa oportunidade que me concede para fazer alguma apreciação 

sobre a situação da oficialização da língua Cabo-verdiana, situação actual, previsões sobre a oficialização 

do alfabeto e se pudesse fazer algum comentário sobre a questão do ensino na perspectiva do ensino 

bilingue em Cabo Verde.  

Muito obrigada por essa oportunidade.  

 

Dr. Manuel Veiga – Bom, antes de mais agradeço lhe dizer que é com muito prazer que eu estou a 

receber a Amália (o nome é Amália no é) Amália Faustino, depois de tanto tempo, lembro-me das aulas 

em que participava, na altura ainda, já era .......... já era na altura  e lembro-me da sua força de vontade 

em querer vencer para vencer, acho que está vencendo. nós nunca vencemos tudo, estamos num 

processo estamos… num processo também de vencer para avançar com as dificuldades e problemas. 

Portanto me deixa uma grande satisfação. 

Relativamente a situação linguística aqui em Cabo-Verde, eu acabo agora de ser membro de um júri de 

doutoramento de uma tese em Portugal, aliás vai ser um trabalho útil para si também. 

É tese de uma portuguesa, mas que reflecte a nossa realidade, a realidade de ensino aqui em Cabo-

Verde. A tese tem um título metade em Português, metade em Crioulo. Portanto ...lê pa ké screvé nós 

scola cabo-verdiana, depois traço emergência de práticas identitárias. Isso aborda portanto o programa 

do ensino da língua segunda num País em que a língua primeira é cabo-verdiano, ou é o Crioulo cabo-

verdiano, mas que as pessoas ainda não dominam, a bocado estava dizendo que há pessoas que dizem, 

não, não preciso estar dentro porque já sei, não. Nós, todos, nós sabemos a nossa língua cabo-verdiana 

de forma implícita e as pessoas nem sequer conhecem as regras. Não sabem aonde é que começa a 

geografia da língua cabo-verdiana e onde termina, e onde começa a geografia de Português e termina. 
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Então muitas vezes sem saber, nesse bando linguístico, não é de bilinguismo, é de diglossia, há 

sobreposição de estruturas, há problemas de representação. A bocado dizíamos pessoas que escreviam 

por exemplo mitá kumé tudo pegado, mitá tudo pegado o verbo e o sujeito tudo pegado, porquê, porque 

não conhece, ai há problema de segmentação, da segmentação das palavras e da segmentação em 

saber a função, nós quando segmentamos as palavras, ficamos a saber a função de cada palavra, mas 

quando não sabemos fazer a segmentação muitas vezes temos até dificuldade em fazer análise, tanto 

morfológica como sintáctica, mas sobre tudo a análise morfológica. 

Então nós temos que conhecer bem explicitamente a estrutura da nossa língua materna, conhecer as 

normas, as regras e ter a preocupação também de fazer o policiamento dessas normas e regras, porque 

isso acontece muitas vezes quando falamos o Português, nós fazemos o policiamento das normas e 

regras, vamos ver si estamos a empregar o conjuntivo no devido lugar, o indicativo no devido lugar, se 

estamos a empregar bem o género masculino e feminino, si estamos usar o número em singular em 

plural, fazermos o policiamento. Na língua Cabo-verdiana muitas vezes nós não fazemos o policiamento 

da língua, e as vezes eu posso dizer “kamisa preto”, como posso dizer “kamisa preta,”, porta branca, 

portanto não faz o policiamento da língua, quando digo o policiamento da língua, estou a empregar as 

normas e regras no sitio adequado. Então nós temos que ter essa preocupação de fazer o policiamento 

da língua, das normas, mas temos que conhecê-las, e temos que saber as fronteiras das línguas, das 

duas línguas, porque nós estamos num contesto em que o português e o Crioulo cabo-verdiano, mas o 

Crioulo cabo-verdiano domina a língua porque é na rua, é na escola, é na família, é na discussão logo 

depois, os alunos, logo quando saem na porta do liceu, mesmo que seja filosofia ou matemática, 

discutem na língua cabo-verdiana. Então há que dominar bem explicitamente essa língua cabo-verdiana, 

os professores sobre tudo. 

 Eu há dias dizia numa... estávamos num encontro qualquer até que o responsável, e gente de muita 

responsabilidade, eu disse que… em Cabo verde aprender para ensinar bem o português, nesse caso a 

língua segunda forçosamente nós devemos aprender a língua cabo-verdiana. Dizia que não se pode 

ensinar a língua portuguesa com metodologia de língua segunda se não se aprender a língua 

cabo-verdiana com metodologia de língua primeira. Houve alguém que riu-se e disse que todos nós 

que aprendemos português, nós não aprendemos língua cabo-verdiana porque sabemos português. Eu 

disse não, o esforço expendido foi muito maior, o esforço expendido seria muito menor si nós 

aprendesse-mos a língua cabo-verdiana que é a língua primeira e a língua materna que é  a língua 

primeira também e em qualquer parte do mundo para aprender uma língua estrangeira, a língua 

referência  é a língua materna. Mas nós temos que conhecer explicitamente essa língua materna, 

porque quando não conhecemos, acontece o que hoje acontece nas escolas e nos liceus. A língua 

portuguesa ou a disciplina de português é a disciplina em que a nota é mais baixa. Isso é as estatísticas é 

que dizem. Mas eu tive experiência. Dizia numa entrevista que eu dei em Portugal, eu dizia que os meus 

dois filhos que são alunos que eu posso considerar distintos, porque alunos que ganharam bolsa de 

mérito, que tinham sempre média de 17, 18 eles me dizem: papá porquê que o português é assim tão 

difícil. E a matemática é tão fácil, imagina, eu para mim a matemática é que é difícil, mas eles dominam 

efectivamente a matemática. Não sei como, não apanharam isso em casa, deve ser porque nem eu nem 

a minha mulher somos barra em matemática. Mas os meus filhos, quer dizer, matemática é água para 

eles. Não é por acaso que um fez economia e que outro fez portanto informática e com notas sempre 

altas em matemática, mas me dizia papá o português é difícil, porquê? Mas o português não é difícil, o 

problema é que um aluno que está no banho do Crioulo de cabo-verdiano, que fala sempre o Crioulo 

cabo-verdiano, o Crioulo cabo-verdiano tem uma morfologia própria e tem uma sintaxe própria e 

que é referência, quando aprende o português. Mas quando vai ao português encontra um, modelo 

diferente. Encontra os verbos com flexões que o Crioulo não tem, sobre tudo os verbos regulares, não 
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tem flexão. eu digo : n kumé , bu kumé, e kumé, nu kumé es kumé.  O kumé não muda, em português , 

digo “eu como tu comes, nós comemos, vós comeis, eles comem”. Bom, quem diz n kumé, bu kumé e 

kumé, nu kumé, es kumé, encontra essa coisa, tem que saber que o modelo é diferente e que o 

português  funciona assim, há o modelo que não funciona assim. explicitamente sabe, então, e como 

domina implicitamente a língua cabo-verdiana, a língua estrangeira passa ser fácil porque já tem um 

elemento de referência forte . Daí a razão porque nós somos forçados, em Cabo Verde , quer dizer,  a 

aprendizagem do português como língua segunda exige, é condição: a aprendizagem da língua cabo-

verdiana de forma explícita. Naturalmente, logo numa primeira fase como disciplina, não vai ser como 

matéria, não vai ser como veículo de outras matérias ainda, mas isso, porque ainda não podemos. Vai 

chegar uma fase em que se pode ensinar a matemática ou em Crioulo ou em português sem problema. 

Nesse momento nós estudamos já a língua cabo-verdiana, a gramática, a sintaxe, o léxico a morfologia 

da língua cabo-verdiana, portanto estudar a língua como matéria, de cima para baixo, quer dizer, primeiro 

nas instituições públicas superiores de ensino e só depois então no ensino básico, mas isso é porquê?, 

poderia até começar do ensino desde baixo a cima, as condições não estão reunidas. Não temos 

professores suficientes para massificar, e massificar a língua cabo-verdiana, no momento, vai contra 

língua cabo-verdiana, porque primeiro porque não temos professores... então há que formar 

professores no instituto pedagógico, nas universidades, formar professores, então numa segunda fase, 

massificar o ensino. E esse ensino convém dizer agora uma vez que estava falar deste assunto em 

entrevista, este ensino em Cabo Verde, na minha perspectiva, não é perspectiva do Governo ainda, na 

minha perspectiva como linguista, como técnico, como alguém que já tem uma reflexão dessa matéria a 

mais de 30 anos de reflexão nessa matéria, entendo que o ensino da língua cabo-verdiana aqui em Cabo 

– Verde, que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, muita gente acha que, e muita gente é 

contra esse ensino ou contra a oficialização da língua cabo-verdiana porque dizem que a oficialização da 

língua cabo-verdiana vai significar a oficialização de Santiago, da língua que se fala em Santiago. Não, 

nós hoje, nós somos um País que defende a diversidade cultural, nós defendemos também na nossa 

diversidade cultural, é certo que toda a gente não pode estudar todas as variantes porque não é possível, 

mas todas as variantes são estudadas. Como? 

Quando eu ensino o Crioulo no Fogo por exemplo, eu devo partir da variante de fogo. É a variante que o 

aluno fala. Parto dessa variante, eu faço a ponte, pelo menos, com duas outras variantes de socialização 

maior. Porquê eu quero que os alunos, que haja intercompreensão a nível nacional, então, estudo, eu 

parto da variante do Fogo, eu parto dessas duas variantes de socialização maior, eu acho que Santiago 

tem razões que nem preciso dizer, mas também a variante de S. Vicente, porque a variante de S. Vicente 

é todo de barlavento, portanto é uma variante que na padronização da língua tem que contribuir. A 

variante de Santiago também porque é a ilha maior e metade da população, mais de metade fala cabo-

verdiano, uma variante com muitos anos, com mais anos de vida, de estruturação não é, basta dizer que 

a variante de Santiago representa quase 3 séculos mais do que a variante de S. Vicente por exemplo, 

então essa variante deve ter uma historicidade muito grande para além de ser da ilha maior em que mais 

de metade da população fala. Portanto alguém de Fogo há de querer saber variante de Santiago. 

Portanto, no fundo reduz-se a isso. Portanto, Fogo, Santiago, S. Vicente. Mas o aluno não é obrigado a 

utilizar nem Santiago nem S. Vicente, mas sim tem que ter a competência nestas variáveis linguísticas 

nessas duas variantes. Em Sto Antão será o contrário. Santo Antão faz a ponte com duas ou três 

variantes de socialização maior. S. Vicente, Santiago, em S. Vicente são duas variantes e Santiago. Em 

Santiago também duas variantes. Santiago faz a ponte com S. Vicente, para dizer que as dificuldades nós 

reduzimos, portanto, a complexidade dá-se si houver alguém que queira estudar todas as variantes, o 

problema é dessa pessoa, mas a escola deve dar competência nessas variantes de socialização maior. 

Nós ainda não teremos aquilo que podemos chamar a variante padrão, mas a variante padrão não sei 

quando é que a gente vai ter, talvez, 20 ou 10 ou 15. 
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Amália Faustino – Vai-se construindo? 

Dr. Manuel Veiga -  Isso constrói, isso não vai depender de ninguém, isso é a própria socialização, o 

casamento norte sul, o casamento Fogo, Santiago S. Vicente, Mas no movimento, o vai e vem dos aviões 

dos habitantes também, a rádio e a televisão, então pouco a pouco vai acontecer o que aconteceu com a 

variante de S. Vicente, que no final do século XVIII, em 1795… e sobre tudo a volta de porto 

grande, com pessoas que vinham de S. Antão e S. Nicolau, primeiro de Fogo depois S. Antão, S. 

Nicolau, Brava e Boa Vista, algumas pessoas, a coisa foi-se cozinhando, cozinhando até em pouco 

tempo uma variante com uma personalidade, quer dizer, variante de S. Vicente não é do Fogo. A gente 

distingue, Fogo, S. Antão, também que está ali pertinho, não é de S. Antão, não é de S. Nicolau, uma 

variante com uma personalidade, mas que não é indiferente a nenhuma dessas variantes mãe. 

Então a variante padrão como guia que existirá em Cabo-verde, sem que outras variantes desapareçam, 

porque as pessoas continuam a falar as suas variantes, no Fogo, S. Antão continuam a falar e a escrever, 

mas haverá um momento que … vai acontecer o que acontece por exemplo com o português… 

Amália Faustino -  ou com o italiano 

Dr. Manuel Veiga – Ou com o Italiano… as pessoas dos Açores não falam o português como o de 

Coimbra ou de Lisboa, mas quando escrevem, escrevem da mesma maneira e compreendem também 

tanto a variante nos açores, como o que se fala em Coimbra, no continente. O que falam nos açores, 

continuam a falar açoriano e podem escrever si quiser, mas há de haver uma, há de haver uma língua 

padrão que é o português, vai haver também uma língua, vai haver uma língua padrão que é o cabo-

verdiano, que não vai haver diferença nenhuma dessas variantes. Agora as variantes que vão na 

padronização, as variantes que vão contribuir mais, serão as variantes onde haja mais gente a escrever, 

mais estudos feito, mais comunicação também  (…)e assim que todas as variantes são estudadas, mas 

todos os alunos não estão obrigados a estudar todas as regras, bom isso é uma perspectiva que eu 

aconselharia ao Ministério de Educação. Porque isto é um problema pedagógico. Agora o Ministério 

de Educação deve programar, digamos o ensino da língua cabo-verdiana, quer dizer o que pode 

fazer hoje faz-se, sabe que há etapas, mas não deixa para amanhã o que deve fazer hoje, hoje faz-

se o que deve fazer hoje, amanhã faz-se o que deve fazer amanhã, quer dizer deve haver um gabinete 

para projectar, também para estudar, para ver todas as dificuldades que existem e para ver o que pode 

fazer em cada etapa, e ir fazendo, e não ficar sempre a dizer, bom as condições não estão reunidas há 

que cuidar… nós precisamos de ensinar, nós estamos a ensinar. Há que fazer qualquer coisa e eu acho 

que essa qualquer coisa é … começar a dar o passo hoje, por exemplo o passo fundamental, eu acho 

que um dos passos fundamentais dentro do Ministério de Educação é criar um gabinete para 

problematizar esta questão. Ver a situação como é que está. O quê que devemos fazer, hoje mas 

amanhã depois de amanhã, quer dizer a curto médio e longo prazo, o quê que nós devemos fazer 

em matéria da língua cabo-verdiana. Porque está evidente, está claro, que numa sociedade em que 

tudo, estou a exagerar, e que grande parte da nossa vida, da nossa vivência é moldada nessa língua, 

quer dizer o ensino que não estiver ligado a nossa língua cabo-verdiana é um ensino desintegrado, 

para haver integração há que pensar nisso. Há que pensar nessa língua que falamos na família, nas 

brincadeiras, na rua, nas campanhas eleitorais, você conhece alguém que faz campanha em português? 

Só o  ... que faz campanha em português. 

Mas quer dizer, a gente pergunta, eu já verifiquei nas campanhas eleitorais, mas também nas situações 

limites de comunicação, eu tenho situação limites de comunicação, aquela situação que você  precisa 

que a mensagem passe, por exemplo: quando há catástrofe, erosão vulcânica do fogo, ou quando há 

uma epidemia. Cólera, eu lembro-me quando houve esse problema todos os spots eram em Crioulo 
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deviam perguntar mas porquê? É que a gente quer que a mensagem passa, com toda intensidade que a 

mensagem traduz. Portanto ali começamos a utilizar essa língua útil. Agora é engraçado: ultimamente, os 

spots publicitários, comerciais e outros, agora já começaram a … a gente pergunta porquê? Porque a 

língua serve, a língua tem utilidade, a mensagem passa com mais força. Então, o ensino nos laboratórios, 

um dos melhores laboratórios para limar arrestas e para corporizar aquilo que são as normas, as regras 

da língua cabo-verdiana porque ali a criança vai ser amoldada e para criança não há… porque muita 

gente diz…  Há dias alguém estava a dizer-me, por acaso a Ministra de Educação que me dizia que apoia 

o ALUPEC, mas que gostaria que a letra c não caísse, não desaparecesse. Bom, eu disse: olha a 

questão é do modelo. Nós tínhamos um modelo em que por princípio que nem é sempre, uma letra 

corresponde a um som e um som corresponde uma letra. Por princípio porque nós temos dígrafos que 

não são uma letra e há situações que não dá, nós temos a situação de fonética.  Demos exemplo de 

“más txeu y más omi”. O “s” di más txeu é [s] y não há problema, mas em “más omi”, transforma-se em 

[z]. Mas ali, fonologicamente é “s”temos um som [z], mas é “s”… Portanto, não se  pode dizer que temos 

uma letra um som. Tendo em conta o nosso modelo… porque o “c”… é um som [s]… Em português  o 

som [s] é representado de 5 maneiras. Quer dizer o mesmo som tem 5 representações: tem o o som de 

[c]…, [ç], poço, tem o som de [ss], posso, … “representação “s” de saber; x”, próximo, trouxe, não é 

económico, ter uma situação em que o aluno  tem que decorar. É so por essa razão que o ALUPEC tem o 

“s” som [s]…  Eu gosto da letra “c”, não encontro…  e até a letra até “c ”pode fazer parte do alfabeto, mas 

para a representação daquilo que eu chama escrita ideográfica… aquela que entra na alfabética, é como 

a escrita do chinês, a nível internacional, centímetro é cm, cl, etc… O “c” pode estar no alfabeto para 

representar essas ideias, mas não para escrever, para casar com t ou qualquer  outra letra.... 

Eu não sei se já tocou em todos os aspectos da pergunta que me fez… ah, a oficialização da língua.. 

Amália Faustino -  os obstáculos, e já agora, se puder, faça a referência ao envolvimento institucional, o 

Ministério da Cultura e outras instituições, nomeadamente o Ministério da Educação 

Dr. Manuel Veiga – Bom, O que é a oficialização de uma língua… significa o reconhecimento jurídico de 

estatuto de uma língua para ser ensinada, utilizada na administração, na comunicação social. Estatuto 

jurídico que no nosso caso tem uma base constitucional, porque a Constituição já diz que o Português é a 

língua oficial. Isso podia , nem sequer… o inglês não… a constituição dos EUA não fala de língua oficial. 

Mas nós, uma vez que a Constituição já diz que o Português é língua oficial é preciso que a Constituição 

diga também que as línguas oficiais da república são a LCV, a LM e  o Português. Portanto a oficialização 

é o reconhecimento do estatuto. 

O Crioulo em Cabo Verde até já se sabe que é uma língua oficial, porque a partir do momento em que…. 
Eu fui professor de Crioulo desde os anos 80, mas no parlamento fala-se o Crioulo. Fala-se e se escreve! 
As actas, com base no ALUPEC até 

Amália Faustino -  Ainda  ontem estava a ler um SP… na TV… Acta da sessão plenária, escrita em 
Crioulo 

Dr. Manuel Veiga – Ah sim, sessão plenária.. Hoje já se fala muito na administração é difícil ir a um 

ministério e encontrar-se alguém a falar só o Português. Dentro dos gabinetes as pessoas falam o 

Português, mas também falam o Crioulo. Hoje até nas aeronaves já se utiliza o Crioulo. Eu cheguei de 

Portugal há dias, tanto na ida como na vinda, eu ouvi até felicitei as hospedeiras uma perguntou-me “Sr. 

Ministro, que variante é que acha que devemos ” Neste momento utiliza a variante em que você é 

competente, se é de Santiago, utiliza a variante de Santiago, se é de S. Vicente, utiliza a variante de S. 

Vicente… deixa que a padronização aconteça naturalmente. A responsabilidade da LCV é da… a 

oficialização é  das instituições, é do Parlamento com dois terços de deputados. Mas o Parlamento já não 



 

21 
 

pode ir atrás mais, ir atrás será um retrocesso, porque o artigo 9º da Constituição detém por artigo “das 

línguas oficiais”. O ponto 1 diz… O ponto 2 diz: “O Estado deve criar as condições para a oficialização da 

LCV em paridade com a LP. Portanto, já abriu a porta “deve”. O ponto 3 diz: “os cidadãos têm o direito e 

o dever de aprenderem as línguas oficiais” Você vai dar um dever o direito ou de uma coisa que não 

existe? Até, quer dizer, a formação tem alguma ambiguidade. Por regra a formação já diz que  LCV já é 

uma língua oficial. E os cidadãos já têm o direito de aprender as línguas oficiais. Ali já diz que a Educação 

deve ensinar as línguas oficiais. Onde é que se aprende? Aprende-se sobretudo, formalmente nas 

escolas. Portanto já disse que o Crioulo é a língua oficial e que a Educação tem que ensinar. Se não 

ensinar, é inconstitucional. 

A responsabilidade maior é do parlamento. Agora nós, as outras instituições, devemos todos colaborar 

para criar as condições. O Ministério da Cultura… quando eu fui para o ministro «, em 2005… eu sabia 

que essa responsabilidade não era do governo.  O governo não pode oficializar com dignidade 

institucional. Eu entrei em Outubro de 2005 (…) levei ao 1º Ministro uma proposta sobre as linhas 

estratégicas para a oficialização da LCV.  

Mas eu, como não sou doido, eu quase que levei o governo a oficializar a língua, porque, se formos ver 

as linhas estratégicas vai ver que diz “na administração o uso da LCV é livre”. Livre quer dizer você 

pode utilizar o Crioulo ou Português. Mas eu posso utilizar. Mas a Oficialização é reconhecer que o 

Crioulo possa ter direito de uso. Para não acontecer o que eu encarei nos EUA, num determinado 

momento, antes de 2005, eu estive numa, houve um operador económico que foi fazer a apresentação do 

seu produto, começou a falar em Português, o pessoal disse que não por favor fale em Crioulo porque é a 

língua que nós dominamos aqui, (porque efectivamente não estudaram o Português, são filhos de 

emigrantes cabo-verdianos, não nasceram aqui e não aprenderam o Português com todas aquelas 

regras) É que eu apanhei muitas…do Padre Nogueira que me ensinou,  acho que me ensinou, que 

aprendi muitas coisas. Não devo ter aprendido tudo, mas aprendi muito boas coisas mas … 

Mas disse “eu falo Português porque a língua oficial em Cabo Verde é o Português é 

 …eu que estava lá mas não podia dizer nada porque o que estava  a dizer é verdade 

Eu era deputado, se o presidente quisesse me tirar a palavra podia tirar “Faça o favor de falar em 

Português porque Português é a língua oficial” 

(Um à parte sobre)  

Pensando em tudo isto, eu levei a proposta das linhas estratégicas para o conselho de ministros para 

promover a oficialização da LCV, que é um forma de oficializar a LCV sem a dignidade constitucional 

ainda. Porque quando diz que na administração (…) se pode utilizar o Crioulo ou o Português, você pode 

falar em Crioulo, ninguém pode dizer para não (…) 

Nas instituições superiores públicas de ensino deve-se ensinar o Crioulo como matéria. É estratégia que 

nós podemos adoptar agora, porque não se pode começar de baixo para cima. Diz-se que nas 

aeronaves, nas actividade culturais, criação literária, na comunicação social, deve-se encorajar, quer 

dizer, pode-se utilizar.  

É isso que é língua oficial (…) não é outra coisa. Já está no ensino, nas instituições de ensino superior, 

precisamente porque nós não podemos massificar ainda. E diz que na administração pública é livre; e diz 

que na comunicação social e na produção literária deve-se encorajar mesmo depois de a LCv ser 

oficializada no parlamento, se alguém optar por falar só o Português é seu problema, nenhum problema, 

mas se optar por falar só o Crioulo, nenhum problema também (…) mas ninguém  acha represália se, 
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tanto há essa possibilidade. Tudo isso para concluir a dizer que, a nível institucional, a responsabilidade 

(…), eu acredito que as coisas estão a encaminhar por esses lados 

A juventude quer  a sua língua, basta ver a comunicação na internet… Agora! cada um escreve da 

sua maneira, nós temos que disciplinar a escrita! Mas a juventude quer, e para a juventude o 

problema não se põe. O problema do (…) isso até os professores têm a ver com isso, eu sempre que falo 

disso devo rever Cardoso … nos anos 30, nos anos 40, nós ainda não tínhamos nascido, que insurgiram 

contra os professores que consideram o Crioulo como um trambolho, e que mais não fazem, porque as 

pedras das calçadas podem levantar, quer dizer resistente...  

Hoje então muitas pedras da calçada iam levantar, porque a juventude quer e uma grande parte da 

sociedade quer. 

Vários professores têm resistência e implicação, mas a implicação é precisamente porque eles vão partir 

de uma base em que o aluno e o professor quase estão no mesmo pé de igualdade, em termos de 

aprendizagem da língua. O professor porque ensina e foi sempre considerado um mestre em 

determinadas coisas, mas eu acho que já chegou o tempo em que/de os professores pensarem que eles 

são simplesmente orientadores, porque hoje, em determinadas coisas… eu hoje há muita coisa em que o 

meu filho sabe mais do que eu, mas eu aceito com toda a humildade… essas coisas de técnicas, em me 

lembro de quando eu comprei o computador pela primeira vez… 

 Uma coisa incrível: a escrita numa língua estrangeira, que eles não dominam, mas percebem melhor do 

que eu. Eles têm uma capacidade de ler imagens que eu não tenho, quer dizer o audiovisual porque eles 

nasceram naquele banho de audiovisual, que eu não nasci naquele banho aqui há mais de 15 anos 

imagem. O professor hoje, com o fenómeno internet,  a gente na internet encontra tudo, o aluno vai à 

internet e encontra uma matéria que o professor ainda não tem. O professor tem que ter toda a 

naturalidade para saber que ele é um orientador. Ele hoje não é um poço de saber como era antes. O 

professor sabia todo, porque ele era a única fonte. O aluno ia e fica lá, é sobra. 

Hoje não, o aluno e o professor podem interagir. Agora, nessa interacção no Crioulo, o professor e 

o aluno sentem-se em pé de igualdade, em termos de aprendizagem da língua. Então o professor 

tem alguma hesitação (…) no futuro e não é só da LCV, é de tudo! O professor tem que contentar-se com 

o termo “orientador” e não como a fonte de conhecimento. Em determinadas coisas ele acha-se mais que 

o aluno, mas há coisas que o aluno pode investigar a saber mais do que ele. 

Amália Faustino – Sr. Ministro, permita-me só um segundo para querer ouvir um comentário sobre a 

situação actual no Ensino Básico ou seja: essa liberdade de uso da LCV, sem se saber a língua, portanto, 

sem se ser competente na língua e a situação de avaliar em Português, vê isso como factor de sucesso 

ou insucesso. 

Dr. Manuel Veiga -  O professor ainda terá muita dificuldade em fazer uma avaliação correcta, na 

situação em que estamos a viver, a situação em que há o Crioulo, há o Português, em que não há o 

domínio correcto … o  problema é que nem o professor têm o domínio correcto, não têm o domínio 

correcto do Português também, não tem o domínio correcto nem da LCV . Não estou a responsabilizar 

ninguém. Acontece aquando da massificação do ensino e 

Todos nós sabemos que hoje o ensino ganhou na horizontal, mas perdeu na vertical. Ganhou na 

horizontal porque massificou-se. Mas eu estou certo de que o meu professor primário era capaz de saber 

mais do que um professor do ensino… que tem até o  Instituto pedagógico, agora o professor primário 

daquela altura só sabia aquilo. Hoje sabemos muita coisa, hoje o professor, o aluno também,… pode 
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saber muitas coisas … mas o professor sabia gramática, sabia ler, sabia tudo, de cor, a gente decorava, 

sabia história de Portugal, lembro-me a gente a estudar caminhos de ferros, montes, geografias… no 6º 

ano eu sabia os cantos dos Lusíadas de cor, via isso com orgulho … 

O professor hoje não sabe só uma coisa, mas não sabe com a profundidade que o professor antigo, tinha 

mais tempo para se dedicar àquilo… 

Portanto hoje o ensino vais ter algumas dificuldades, porque, aliás essa tese que eu fui júri aborda essas 

questões 

O professor… é preciso aperfeiçoar mais a LP , é preciso conhecer explicitamente a LCV. para poder 

orientar o aluno, convenientemente, o aluno tem que saber separar as águas. Tem que conhecer o 

modelo da sua língua, conhecer o modelo da outra língua. O professor também para ensinar, para 

orientar tem que conhecer o modelo, o Português como funciona e o modelo da LCV como 

funciona. 

Nós, durante algum tempo, vamos manquejar porque a situação não permite ser de outra maneira, mas 

vai chegar o momento…  ate porque não temos muita prática, tudo a seu devido tempo…se for a pé, a  

correr até Tarrafal, não chego a S: Domingos (…) 

Amália Faustino – Como está a investigação em LCV 

Dr. Manuel Veiga – Vocês têm que me por fora do Ministro…. Para, para criar, o indivíduo tem que ter o 

tempo suficiente, um tempo livre. 

Eu agora apetece-me fazer o que faço …. com disciplina também. Mas quando temos outras coisas que 

temos que fazer, às vezes no tempo, não dá para fazer investigação. Eu até estou a…, já fui duas vezes 

participar no júri de tese em Portugal. Eu só faço isso por causa da ligação que eu tenho com a LCV… 

Por exemplo para ir até… para o doutoramento da senhora, eu tive que utilizar as minhas férias., quer 

dizer, prejudico outras coisas, não pode ser sistemático. Enquanto estiver como ministro não posso 

dedicar-me à investigação. Mas há…. 

Amália Faustino – O instituto funciona? 

Dr. Manuel Veiga – qual instituto? 

Amália Faustino –  Instituto de investigação 

Dr. Manuel Veiga – Funcionar, sim, poderia funcionar melhor. Já sabe como é que é. Mas a gente vai 

fazendo aquilo que pode… Bom, é tudo. Estamos conversados 

Amália Faustino – Sr Ministro eu peço desculpas…. 

 Dr. Manuel Veiga – É mais de meia hora! Você comeu-me uma hora...,meio dia 

Amália Faustino –  Mas eu peço desculpas por isso e agradeço profundamente 

 Dr. Manuel Veiga – Não pode ligar, não foi nenhum mal… 

Amália Faustino –  … Isto é muito importante, não só para fins académicos, porque o meu interesse é 

mais do que isso. Interessa-me ver elevado o patamar da minha língua e cultura… 

Dr. Manuel Veiga – Pode e deve. 
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Entrevista com Amélia Mingas – Directora Executiva do IILP 

  

Entrevista com a Dra Amélia Mingas - Directora Executiva do Instituto Internacional da 

Língua Portuguesa, em entrevista a 12 de Fevereiro de 2009 

 

Amália Mendes – Pergunta introdutória  

Dra. Amélia Mingas - O que é que eu gostaria de dizer?  Em primeiro lugar É absolutamente 

natural (…) de aprovar a decisão de cabo verde de (…) legalizar a situação do Crioulo do 

país, porque, sem dúvida alguma, é língua materna da maioria esmagadora dos cabo-

verdianos, é base, é o veículo da sua identidade da comunidade criadora de uma realidade 

própria, portanto, isto tudo é absolutamente natural, deve ser apoiado. 

Agora, não sou tão pessimista como a senhora relativamente à Língua Portuguesa, por uma 

razão muito simples: É que Cabo Verde integra a comunidade dos países de Língua Portuguesa. 

Portanto, a língua é também por esse motivo, instado também interessado na preservação, na 

consolidação da língua e da utilização da LP aqui em Cabo Verde. Até porque, no seu contacto 

com o exterior, CV, enquanto país tem que ser utilizado a LP. O Crioulo a nível interno, ao nível 

de… dos próprios contactos com o mundo, a diáspora, mas enquanto estado membro, soberano 

e livre a LP faz parte tb do Património linguístico de Cabo Verde e portanto não creio que ela 

vá desaparecer. Agora o que é que acontece? Qd me fala na introdução tanto … essa é a 

minha posição…como eu vejo a problema também enquanto linguista … enquanto oriunda de 

um país como Angola […]onde o problema também muito mais difícil do que aqui em Cabo 

verde, que é a coexistência, não só de uma, mas de várias línguas (2) em Angola.  

E (…) portanto, a… o que é que(2)… est está prová… provado(2) a nível(2) da linguística, do 

a nível do mundo, que (p) há necessidade para facilitar a aprendizagem da criança na escola 

que a língua da escola não seja diferente do que já era na família. Portanto, nos primeiros anos 

e porquê? porque a escola deve consolidar alguns ao nível também da escrita, o que a criança 

aprende ao nível da oralidade, no meio familiar. Como é que a criança aprende? A criança 

aprende no meio de carinho, em que toda a gente está a ajudá-la. Corrige o pai, corrige a 

mãe, com carinho, sem grandes pressões. (c) a criança aprende (c) o mundo que o rodeia, 

usando aquela língua. 

língua (…) por conseguinte vai para a escola e encontra uma língua diferente é um choque e 

esforça a criança, vai inclusivamente, implicar o problemas de apreensão de apreensão de (c) 

que quiserem transmitir.  por conseguinte aconselha-se sempre que a escola continue com a com 

a língua do aluno, que o aluno domina, melhor domina conhece, que é a língua dos seus afectos 

e que vai desenvolver a sua criatividade e o a vontade. mas tendo em conta que para além 

dessa língua portuguesa e mais tarde outras, porque não é só a língua portuguesa, mas (…) 

mundo global em que vivemos, portanto também é importante. 

Agora a LP, nos primeiros anos, não pode aparecer como veículo de transmissão de 

conhecimentos, quer dizer, a LM do aluno e portanto aqui o Crioulo vai ser língua, veículo de 
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comunicação de transmissão de conhecimentos e também matéria de aprendizagem. Mas a LP 

aparece somente como matéria, porque o aluno preciso que aluno (c) a ouvir os sons, a fazer a 

diferença entre os sons que reconhece do Crioulo, os sons do português e portanto, também 

aprender a familiarizar o seu ouvido com esta outra língua. E como tiver um domínio capaz da 

LP então a LP continua assumir, mas assumindo a responsabilidade da LM, passa a ser veículo e 

matéria de ensino. Mas, o Crioulo, a língua vai continuar a ser estudada, ptt de modo a 

aprofundar não só como matéria de ensino, portanto nessa medida o aluno vai dominar quer o 

português quer o Crioulo e ñ é o q acontece em muitos dos jovens agora aqui em Cabo Verde 

tenho dificuldades em dizer, portanto vai permitir a competência, o aluno vai estar a vontade 

com a LP, portanto ñ há perigo nenhum para a língua Portuguesa, nem para o Crioulo, as duas 

vão poder conviver muito bem e até ganhar, porque se conhece bem o Crioulo e bem o 

português, também se já se conhece qual a fronteira entre as duas línguas. Pq muitas vezes 

acontece as pessoas aqui, agora hoje, agora não tanto, mas logo que aqui cheguei 

acompanhava muito a conversa era o televisão q era Daniel Spínola e eu tomei consciência de 

que muitas das pessoas que a apareciam, particularmente algumas que viviam em Portugal, 

artistas ou intelectuais, cabo-verdianos, falavam, quer dizer usavam 20% do seu discurso em LP, 

e utilizavam por exemplo “nos terra”, “e prublema di nos terra”, estavam convencidos que 

estavam a falar Crioulo e não tinha exacta, um pouquito de  noção do que era uma ou outra 

língua. E também o contrario: 90% do discurso é Crioulo e 9 palavras em Português e estavam a 

falar o português. Isto é ultrapassado se tiverem possibilidade de conhecer, com a mesma 

qualidade e aprofundamento, as duas línguas que existem aqui. 

E controlar também. Aqui em Cabo Verde tb há um outro problema que é preciso resolver: são 

os diferentes Crioulos que existem: Barlavento e sotavento. Portanto, também … até porque já 

está a ver a discrição (…) pq é preciso ver as diferenças que existem entre um outro … e como 

definir o Crioulo que é a língua que pode ser ensinada, ou então, (c…) de acordo com as 

variantes, ensinar (..) estudar que tipo de Crioulo há e ser a base de que o Crioulo  seria 

ensinado lá e (…) Isto é um problema que está ligado ao Governo de Cabo Verde, a política 

linguística. Portanto a LP não está ameaçada. 

E aqui em termos de nossa instituição: nós debatemos com alguns problemas (…) Ausência de um 

orçamento de investimento. Não temos dinheiro para fazer o que quer que seja… 

Isto limita um bocado (…) e as actividades. Se bem que agora estamos mais activas (…) 

Neste momento nós estamos particularmente mais activas, mais no sentido de criar condições 

para o convívio de todos, a transformar o IILP na casa comum, da comunidade e então isto 

significa que cada um dos cidadãos das comunidades que vivem aqui possam conviver com a 

comunidade cabo-verdiana… Timorenses particularmente porque (…) primeira vez que fizemos 

houve … nos cinco concelhos. No 2º ano apareceu outros tantos, alguns mesmos cabo-verdianoa 

nascidos em Timor vieram recensear-se uma senhora nascida em Timor… 

Convidamos um grupo de bailarinos timorenses, estudantes Coimbra que vieram apresentar 

musica e espectaculaos…  

Atendimento ao telefone (2mn) 

Retomando o discurso pelas actividades: 

E então, essas actividades já criaram condições para que cidadãos guineenses, timorenses, 

santomenses também, mas particularmente guineenses e moçambicanos se encontram aqui e 
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Para além disso fizemos aqui exposições sobre a LP, (não sei se conhece aqui aquela expressão 

“em toda a parte uma certa história da língua portuguesa”), fizemos aqui uma exposição com o 

apoio do Instituto de Investigação Científica Tropical, portanto tinha ferramenta interessante, é 

isso que temos feito. Agora, relativamente à promoção da LP, vimos também a necessidade de 

criação de projecto que permitisse às crianças praticarem a LP porque a tendência é usar 

Crioulo nas escolas e tudo, então tivemos a Hora do Conto em que, aliás que fizemos em 

colaboração com Instituto Pedagógico e também da Inspecção Escolar e contamos com os 

professores que contavam histórias para os alunos, em língua portuguesa, e os punham a repetir. 

Portanto, eles tinham que recontar a as histórias, portanto, um esforço de utilização da LP. Foi 

interessante porque os garotos, no princípio vinham e depois comentavam que aqui só se fala o 

português, depois pode se falar Crioulo, mas agora não. Então, eles no princípio achavam muito 

estranho mas depois que começaram a habituar diziam um para os outros “aí, ká bu papia 

criolo” depois começaram a falar uns com os outros a língua portuguesa, achei isso interessante. 

Agora estamos um bocadinho parado porque, também a própria escola ficou um bocadinho com 

problemas mas estamos a ver se reactivamos. É realmente interessante esse momento que eles 

passaram aqui. Pois, tinham um lanche, e depois das brincadeiras eles vinham fazer uma bicha 

para lavarem as mãos, nós achávamos piadas porque, muitos deles nem tinha água corrente em 

casa, e nem queriam fechar a torneira. Depois corriam para o lanche e nós dizíamos que não 

era preciso correr porque havia uma sandes, um copo de leite e bolachas para cada um deles. 

Então um dia estava na hora do lanche, e eu estava lá em baixo, havia um que lutava contra 

todos porque queria chagar primeiro e eu disse não é necessário tanta pressa porque o teu pau 

fica lá a tua espera. Foi realmente muito interessante.  

Amália Mendes - Essas actividades foram desenvolvidas somente no concelho da Praia?” 

Dra. Amália Mingas - Sim, só. Mas já estivemos nos concelhos de B Vista, S. Vicente falamos lá 

com uma responsável de Escola de Magistério para ver se podíamos criar lá o projecto mas não 

tivemos informação sobre se foi ou não criado. Em princípio pareceram interessados nisso, 

ficaram de fazer a recolha de uns textos, porque também não nos interessavam textos muito 

grandes, na verdade é que não tivemos nenhuma informação. Nós aqui tínhamos um horário que 

era das 9:00 ao 12:00 horas, mas chegamos a conclusão que era muito tempo, então fizemos 

um novo um novo horário que é das 9:00 -10:30 h, para os garotos da pré, até aos seis anos; 

10:30 às 11,30 horas eram lanche e depois iam para a casa e ficamos com os outros mais 

crescidinhos.  

Os miúdos estavam muito interessados, vou ver se tenho as fotografias e os projectos que é para 

ver. 

Amália Mendes – Eu gostaria também de conhecer esse projecto. 

Dra. Amália Mingas - Vou mandar organizar o projecto “A hora do conto” para lhe facultar a 

fim de poder ter uma ideia…  

Amália Mendes - Desejaria saber se têm outros projectos  

Outro projecto que está a levar mais tempo do que contávamos. Até porque estivemos em 

Bamaco em Multilinguismo a Formação de Interpretes e Tradução…Achamos que isso é 

importante também porque muitos dos nossos dirigentes vão para encontros onde as línguas 

dominantes são Inglês ou o Francês e por vezes não são capazes de acompanhar tudo e não 

têm possibilidades de aprofundar a discussão porque não dominam a língua. A tradução será 

(…) 
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Por outro lado também será a tradução de obras de investigação, de inovação a nível da 

técnica que estão nessas línguas e que são necessárias para os nossos estudantes a nível 

universitário e não só, portanto, tudo isso, a tradução é importante e nós fazemos força nesse 

sentido e felizmente nesse encontro tive oportunidade de contactar com o investigador e 

responsável da união latina também está nesse projecto. 

Estivemos a conversar com o responsável e dirigente de um organismo africano que tem 

apostado em alargar e portanto não ficar reduzido só a CPLP, mas alargar, a outros p 

africanos, vem a braços com este problema de tradução, vamos planear formação mais 

abrangente, Nós somos parte de um  todo que vai beneficiar os p africanos.   

O outro projecto que tb poderia ser aproveitado e tb beneficiar os outros países africanos que 

é a formação de formadores para a dinamização da língua e cultura. Pq nós achamos 

importante que este projecto fosse para nos realizados, porque a maior parte dos nossos países 

viveram o problema da guerra. Muitas das nossas crianças (…) foram praticamente nasceram 

adultos, viveram num ambiente pesado, duro, em que a brincadeira não faz parte da sua 

aprendizagem… então mas certas crianças são homens e mulheres e por vezes têm a 

responsabilidade de formar e educar, então é bom que se crie condições para que possam 

ganhar essa noção da importância da brincadeira e do aspecto lúdico ao nível da 

aprendizagem e possam inovar, mas inovar a nível da responsabilidade de formar e educar. 

Então é bom que se crie condições para que eles possam ganhar essa noção da importância da 

brincadeira e do aspecto lúdico a nível da aprendizagem e que possam inovar, mais inovar com 

as nossas realidades. Então, a língua, uma vez que a língua portuguesa é a língua de ensino, 

língua portuguesa aliada ao saber local. Como é que isso se pode relacionar com criatividade. 

Essa é a nossa intenção e também a Dra. Angra que achou isso interessante porque cobre Cabo-

Verde e Guiné. Mas esse projecto é importante mesmo para outros países e se estão a 

identificar o UILP isolado, aí também outra proposta seria um erro de clientes, então outros 

países iria beneficiar dessa formação aí seria possível haver outros apoios. De modo que, neste 

momento estou um bocadinho entusiasmada com a possibilidade de apoies externos mas que 

por vezes leva um tempo mas, que num dado momento, hão de aparecer e portanto, mesmo que 

cheguem depois de eu ter saído daqui. Na verdade há um compromisso que foi tomado e as 

coisas foram aprovadas superiormente a nível do comité do conselho de concertação 

permanente do CPLP e também a nível do conselho científico do ULPI, portanto, quem vier 

depois de mim terá de assumir, porque está provado que vale a pena. Portanto, essas são 

algumas das actividades que nós temos para além das palestras que vamos fazendo sempre 

que há possibilidades. Agora, neste ano, induzimos um outro projecto que é a da elaboração de 

colectâneas sobre a literatura oral dos estados membros. Mas tendo em conta que essa 

literatura quando aprece é escrita em LP, mas que ela existe, na oralidade, nas línguas locais, 

portanto o nosso projecto é na língua portuguesa e na língua local. Portanto, já temos os textos 

de Cabo-Verde, português e Crioulo, as matérias são contos, provérbios e advinhas, portanto, 

Crioulo e português já temos aqui para Cabo-verde, estamos a espera, para o mês de Março, 

os textos de uma investigadora da Guine Bissau, também em Crioulo e português, já temos uma 

investigadora a trabalhar sobre a literatura oral portuguesa, sobre literatura oral Angolana, 

porque é um individuo que tem muitos trabalhos sobre Angola, já temos também sobre 

Moçambique. Em Moçambique temos em língua portuguesa e outras línguas locais e estamos a 

espera da reacção do professor, investigador Timorense em português e Teto e S.Tomé, 

portanto… Brasil também já temos, por outro lado, nós também decidimos que os contos fossem, 

deviam ser ilustrados por nacionais, portanto, há um jovem Cabo-verdiano que está a ilustrar os 

contos cabo-verdianos, há um Moçambicano que esta a trabalhar os textos de Moçambique, 

ilustração, de os de S. Tomé já estão controlados e do Brasil também. Portanto, este é o domínio 

mais ouvinte que a gente tem do Crioulo. 
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Amália Mendes – E quem foram os participantes, lançou-se o concurso e as pessoas foram 

participando ou… 

Dra. Amélia Mingas – Não, não, quer dizer, do meu projecto do ULIP eu conheço alguns 

investigadores, eu fiz o convite e eles acolheram e a recolha e selecção ficou a cargo de deles. 

Em Cabo-verde foi o Professor Humberto Lima. Poderá ver, eu tenho aqui para ver.  

Amália Mendes – Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Relativamente ao alfabeto utilizado, há 

um alfabeto oficial aprovado nesses países para a escrita das línguas? 

Dra. Amélia Mingas – Sim. Já foi resultado de estudos sobre os alfabetos. Portanto, já há 

alfabetos provisório, está aqui, de qualquer maneira, com base nos símbolos propostos pela 

Associação Internacional de Fonética que propôs os símbolos e portanto com base isso, o 

Instituído Internacional Africano de Londres é que fazem a Linguística Africana já tem proposta 

de alfabeto para a escrita das línguas. (Apresentação da escrita das línguas africanas).  

Agora, o quê é que nós propusemos aos administradores? É que ilustrassem precisamente as 

respostas ou a mensagem que é dada. (Lendo alguns exemplificação dos provérbios). Essas são 

algumas e estamos a esperas dos outros, no fim vamos ajuntar os provérbios todos num livrinho, 

fazendo uma colectânea e não vão saber de que pais dos PALOP e então conhecer as línguas 

que coexistem com a língua portuguesa. 

Amália Mendes – É muito interessante esse projecto. Alias, os projectos que têm são todos 

interessantes. Queria também realçar a “hora do conto” que contribui para a reciprocidade do 

desenvolvimento da oralidade dos alunos na língua portuguesa.  

Dra. Amélia Mingas – Outra actividade foi o lançamento do projecto “Terminemos esse conto” 

que infelizmente não tivemos reacção porque era para cada país criasses condições para um 

escritor escrevesse um conto, mas sem terminar e depois que se criassem um júri e mandassem os 

contos para os centros de formação. Candidatos dos 14 aos 18 anos terminavam o conto. E 

aquele que terminasse melhor o conta o júri, ganhava e era o vencedor do país. Depois 

mandavam por aqui o nome, a idade e nacionalidade do vencedor e a autorização dos pais 

para viajar e depois a união latina e o Secretariado Executivo do CPLP – Portugal organizavam 

uma semana de festa, de convívio cultural e iriam todos a Portugal para conhecerem e 

conviverem com o vencedor de Portugal. E depois o vencedor de Portugal viria à Cabo-verde e 

organizaria uma semana para que convive com o vencedor e jovens aqui por Cabo-verdiano. 

Infelizmente, o ano passado só Portugal e Brasil é que fizeram o conto e os outros países, 

apesar de enviar termos de referência e tudo mas nada, vamos lá ver se este ano a gente 

consegue fazer alguma coisa para terminar esse conto.  

Apresentação dos projectos e a exibição das fotografias relacionadas com as actividades. 

Atendimento do telefone. 

Exibição das fotografias relacionadas com as actividades e das personalidades participantes 

nos encontros do CPLP e das pessoas com quem se relaciona a nível da sua função. 

Amália Mendes - Agora dê-me uma ideia da organização e das relação do IILP. 

Dra. Amélia Mingas – O IILP tem aqui a Direcção Executiva e o Conselho Científico, dois 

organismos que fazem o IILP. A Direcção Executiva é que representa o IILP internacionalmente, é 

que pode qualquer tipo de compromissos relativamente ao IILP…  

Amália Mendes – É uma Direcção individual ou colectiva? 



 

29 
 

Dra. Amélia Mingas – Sou eu que é a Directora Executiva e o Conselho Cientifico é o conjunto de 

Comissão Nacionais para o IILP Porque cada Estado tem uma comissão Nacional que vai seguir 

ou que deve seguir a LP e que deve fazer parte da LP naquele País e que depois vai reflectir a 

nível do Conselho Científico, em conjunto, para que o Conselho Científico envia para o CPLP.  

 Amália Mendes – Cá em Cabo-Verde o IILP constitui-se dessa Comissão Executiva e também de 

quê?  

Dra. Amélia Mingas – Só isto, CV como qualquer outro Estado tem uma Comissão Nacional, 

devia ter, mas não tem.    

Amália Mendes – Não tem? Qual é o obstáculo?  

Dra. Amélia Mingas – Não sei! Não sei! Só dois Países tinham a Comissão Nacional formada, 

que é Brasil e Angola. Agora… 

Amália Mendes – Está a falar da Comissão Executiva? 

Dra. Amélia Mingas - Não! É a Comissão Nacional para o IILP. Isto existe em cada País ou devia 

existir.  

Amália Mendes – Não existe, porquê? 

 Dra. Amélia Mingas -  Não existe em Cabo-verde, S. Tomé, Guiné, Moçambique, Timor Leste 

Portugal, porque isso também dificulta, não é, porque são essas instituição que deviam apoiar o 

IILP na realização de projectos, devia estar estipulado no Estatuto, “apresentar e propor 

projectos e programas que deverão ser integrados no plano de actividades nos termos da 

alínea…” não fazem nunca!  “Coordenar com a Direcção Executiva assuntos de interesses 

comuns e prestar apoio sempre que necessário. Assegurara a excussão dos projectos e 

actividades que de acordo com o plano aprovado pelo Comité de Conselho Científico, sejam da 

competência dos Estados membros. Portanto, o não cumprimento do Estatuto fragiliza porque 

essa actividade da “hora do conto” se tivesse o apoio também da Comissão Nacional seria 

diferente e teria muito mais resultado.      

Amália Mendes – Agora, se argumenta que nem todos os Países membros vem contribuindo com 

a quotização, agora quais são os países activos?    

Dra. Amélia Mingas – Olha, eu estou farta de falar sobre isso, já tive problemas porque as 

pessoas se sentem mal dispostas, portanto eu prefiro não falar sobre isso.   

Amália Mendes – Mas de qualquer maneira tomou a opção de colocar o problema. 

Dra. Amélia Mingas – Mas prefiro não dizer, por medidas dispensáveis, eles comprometeram e 

sabem que o IILP depende das quotizações.   

Amália Mendes – Portanto, o IILP não tem dependência financeira de outra maneira? Qual é a 

relação com outras instituições? 

Dra. Amélia Mingas – Não há! Por isso anda sempre a procura para ver quem pode apoiar. 

Porque até para que o IILP possa pedir ajuda tem que entrar com algum dinheiro. Agora, como 

sou Angolana e estou aqui em representação do País fiz uma exposição ao Presidente a pedir 

apoios para financiar para os projectos serem desenvolvidos, então com essa iniciativa, a 

Angola tem apoiado. Por exemplo, no ano passado realizamos simpósio e contou com a 

presença de todos os países, só não veio o investigador da Universidade Timorense. Tiveram 
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todos aqui até uma investigadora de Macau que deu uma ideia sobre a situação, da LP lá e 

das culturas locais como funcionam e como eram utilizadas em vários países e relativamente as 

literaturas de LP e ou as literaturas em LP como são menores. A LP é veículo mas ele usada em 

outros universo cultural e por outro lado a orientação foi que fossem os Brasileiros a falarem da 

realidade do Brasil, investigadores cabo-verdianos a falarem da realidade cabo-verdiana e 

ficou muito interessante. Agora as actas estão em Portugal para serem editadas e penso 

também que vai ser um livro importante porque ali esta a situação da Língua Portuguesa na 

CPLP. Fizemos isso com o apoio de Angola… 

Amália Mendes – Estão a ser publicadas?  

Dra. Amélia Mingas – Sim, sim! Estamos a espera de apoio de outros países e Portugal porque 

nem se quer temos dinheiro para isso. Não é bem que não tivéssemos dinheiro para isso, mas 

não gostaria de usar o dinheiro que Angola vai dando para coisas palpáveis, coisas se vejam. A 

Angola é que garantiu aquele encontro. O Secretário Executivo contribuiu para que seja 

publicada. Por exemplo, esse projecto da colectânea que agora que esta a pegar e vai se 

para a edição, a recolha, os ilustradores é a Angola é que está a pagar. (Ruído …), 

atendimento do telefone, apresentação de trabalhos … 

Amália Mendes – Esse é mais um projecto que está a preparar? 

Dra. Amélia Mingas – Já está há muito tempo, esta no apetrechamento e preparação para 

também constituir um meio de receitas, para ter receitas próprias. Aquele salão que está lá em 

baixo poderá ser usado para conferências, poderemos usá-la para por dois ou três 

computadores a um preços não especulativo que poderão fornecer algum dinheiro que poderá 

servir de fundo de maneio para apoiar em algumas coisas. 

Amália Mendes – Para movimentar esse espaço também.  

Dra. Amélia Mingas – Para movimentar também. Portanto, já temos alguns livros oferecidos pelo 

IPADE, pela Gumbekem para a nossa biblioteca mas também estamos pendurados porque 

precisamos de alguém para tratar da biblioteca e precisamos ter garantia do dinheiro. Tal 

como estamos não dá para sonhar muito mas temos ter que ver se vou falar com Ilda Carvalho 

para ver com o mínimo de acréscimo do vencimento dela se ela vai assegurando. Já compramos 

um DataWhou, projector que projecta mesmo com (…). Estamos a ver agora a ver o 

equipamento sonoro para ver se criamos as condições e equipar esta sala com desdobráveis 

com histórias do IILP traduzido em francês e Inglês e portanto, podem-se inscrever na cultura, no 

turismo e assim alguma coisa vai pingar para IILP. Aos poucos vai se ver o que se pode fazer e 

contrariar essa situação financeira, de modo que é isto. 

Amália Mendes – Estava a ver se, evidentemente criando condições, dava para desenvolver e 

expandir uma Língua como a LP.   

Dra. Amélia Mingas – Mas a responsabilidade que a gente tem, mas que dá para reparar é 

que toda a gente diz que a IILP não faz nada, mesmos os dirigentes dizem que ILP não faz 

nada. Quer dizer, faz, mas é destrondoso. O mínimo que faz e é desagradável que não se 

conhecem, mas a gente continua. 

Amália Mendes – Mas, normalmente é assim, quem está de fora joga melhor sempre. Joga 

melhor que não joga. Isso pode se dizer que mesmo estando em Portugal falam relativamente 

ao IILP ao Instituto Camões que a Língua Portuguesa está… enfim. Mas eu achei muito 

interessante se houvesse meios financeiros realizariam por aí uma das actividades da LP de 

relações com crianças que estão na fase da formação.  
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Dra. Amélia Mingas – Eu acho que é junto delas que é preciso trabalhar. 

Amália Mendes – É isso. Por isso é que a minha preocupação, neste momento, é com o Ensino 

Básico. Eu estava a ver que o IILP poderia desenvolver um projecto desta natureza “Hora de 

Língua Portuguesa”. De haver, pelo menos uma hora, periodicamente em que os meninos estão 

ali reunidos para falar e ouvir a Língua Portuguesa. Porque, de facto é como diz, as crianças 

realizam-se em Crioulo e praticamente não têm necessidade de LP. É preciso que reconheçam, 

que têm necessidade de aprenderem mais uma língua, que é a LP, e falá-la bem. Para isso é 

preciso estar em contacto com ela. E se não houver momentos de contacto com a língua, 

praticamente nada é feito nesse sentido. É por aí que eu vejo o enquadramento da minha 

preocupação. Porque se as crianças não têm necessidades de uma determinada língua e não vê 

que nem no futuro têm necessidades dela, depois se os professores que trabalham com as 

crianças são os únicos que têm possibilidades de colocar as crianças em contacto com a língua e 

não o fazem porque podem não perceber que têm possibilidade de fazerem isso. Havendo, por 

exemplo, projectos como o do IILP, podendo ser daqui com as diferentes escolas do Ensino 

Básico, alguma coisa poderia ser feito.  

Dra. Amélia Mingas – Alguma coisa, mas também veja o que acontece, mesmo ao nível da 

elaboração desse projecto, já se tivéssemos mais meios nos teríamos continuado a implementar o 

projecto porque vendo aqueles sorrisos e felicidade daquelas crianças compensa a qualquer 

esforço. Ver a alegria das crianças aqui no quintal, com aqueles sorrisos a discutirem, a 

questionarem aos outros: quem é que sabe? Quem é capaz? Eu sei professora! O outro diz: 

professora eu sei!  Como é a história? Como é que continua? Perguntam um para os outros e 

todo queriam falar ao mesmo tempo. Mas também tendo em conta que vêm de meios 

carenciados fizemos questão de dar aqui um lanche. (repetição)… Portanto nos fizemos questão 

de reforçar o lanche.  Repetição (…)  A verdade é que quando as coisas começaram a apertar 

tivemos que cortar porque temos responsabilidade com os funcionários. 

Amália Mendes – Têm muitos funcionários? 

Dra. Amélia Mingas – Não podemos. É Directora Executiva, uma secretária, duas assistentes, um 

motorista e uma encarregada de limpeza.  

Amália Mendes -  Infelizmente não há meios financeiros não se pode também fazer outro tipo 

de política. O importante é essa relação com o ensino. E a relação com o Ministério da 

Educação de Cabo-verde?  

 Dra. Amélia Mingas – Olhe, agora tem uma nova Ministra, a antiga Ministra, oficialmente 

dava-me muito bem com ela, encontrávamos muitas vezes e sentia-me muito à vontade com ela 

mas, infelizmente é com ela que a coisa não se avançou, terminemos esse conto. Enviamos tudo e 

foi o primeiro País a receber e nem reagiu, entretanto tivemos cá a visita do Presidente da 

Assembleia Nacional e perguntou o processo como é que está, terminemos esse conto, e disse-lhe 

que o processo está com o Ministério da Educação. Depois, da Assembleia fizeram o contacto e 

a Ministra disse que não tinha recebido nada provavelmente tinha ficado num sitio qualquer, 

como sabe, as vezes há documentação que chega o funcionário acha que não têm interesses e 

que vai acumular nas gavetas em vez de encaminha-lo. Até na altura porque começou-se a 

decidir-se que seria o IILP a convidar os artistas e os escritores, portanto, nós já tínhamos 

convidado escritores aqui que tinha escrito todo o texto e depois disseram que é o Ministério da 

Educação que tem de fazer e eu mandei uma carta ao Ministério da Educação que tinha havido 

uma alteração mas que tínhamos convidado um escritor e que inclusive já tínhamos um texto e 

que se tivessem interessado enviávamos o texto esse é que não responderam. Depois sob a 

pressão da Assembleia, insistiram que não receberam, tivemos de mandar fazer fotocópia do 
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livro de protocolo com data e assinatura do envio de documento, uma série de meses antes, e 

enviar ao Ministério da Educação. Depois conseguiram identificar o documento enviado. Depois 

pedira o texto e os enviei. Ficou combinado lançar o concurso em Junho mas não foi possível e 

depois passaram para Fevereiro do ano seguinte para dar tempo para os Países participarem. 

Apesar de termos enviado o documento, a história em Dezembro recebi a informação do 

candidato de Cabo-verde que venceu o concurso em Maio. 

Agora, com a nova Ministra que até era Directora aqui, dos Recursos Humanos e que vinha cá e 

muitas vezes fazia aqui algumas das reuniões quando tinha todas as condições. Fazia aqui no 

nosso salão e tudo. Tivemos lá, apresentamos cumprimentos pela sua nomeação e mostrar as 

nossas necessidades e até porque na reunião do conselho científico ouve orientações que os 

países todos formassem as comissões porque era importantes, mas até aí, ainda nada. A 

comissão Brasileira apresentou uma proposta de trabalho e solicitamos os países que 

nomeassem os representantes, mas… não há realmente vontade política dos países em darem 

vozes a comissão nacional e de as respectivas comissões nacionais trabalharem uma com as 

outras. Mesmos as que estão criadas, do Brasil e da Angola, não contactam comigo e sei o que 

fazem. Realizam actividades e não nos informam o IILP. Por isso é que em vez de andar a 90Km 

por hora, anda a 40. Dizer que não anda não é verdade. Não anda a 90 e nem a 50 mas 

anda a 40/hora.  

Amália Mendes – Infelizmente por falta de recursos. É preciso andar mas que haja força.  Falta 

força porque falta colaboração…     

Dra. Amélia Mingas – Agora a formação dos professores não é a tarefa de IILP. O IILP deve 

arranjar estratégia da promoção e difusão… Agora pode é propor aos parceiros formações 

que carece… por exemplo essa formação de dinamizadores de Línguas e cultura, carece 

porque vão dinamizar a utilização da Língua Portuguesa com as culturas locais.       

 Amália Mendes – Quem é que vai custear a formação? 

Dra. Amélia Mingas – Estamos a espera do apoio da UNESCO. Enviamos três projectos para a 

UNESCO.   

Amália Mendes – A UNESCO tem representação em Cabo-verde? 

Dra. Amélia Mingas – Não, enviámos directamente, através da comissão Portuguesa. Era o único 

que tinha meios. Porque era com base na cota dos outros países. Os outros países, os Africanos, 

já não tinham nada na cota mas Portugal tinha e nos facilitou até ao momento. Nada foi 

desbloqueado, não sei por que razão mas nós continuamos a andar e daí o contacto com 

aquela senhora da União Latina e há possibilidade de fazermos aqui um quadro mais 

abrangente e, portanto, trazer o dinheiro para aqui. 

Amália Mendes - E essa senhora da União Latina tem alguma forma de colaborar com o IILP em 

termos financeiros? 

Dra. Amélia Mingas – Quer dizer, ela em si, não mas através de parceiros dela poderão apoiar 

actividades em que ela está interessada e União Latina está interessada em apoiar formação 

de intérpretes e tradutores, então a gente vai juntar, útil ao agradável. Ajuntamos a eles 

porque talvez as coisas vão mais depressa. 

Amália Mendes -  Há um frase em comum? 
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Dra. Amélia Mingas – Gostei de prender atenção. Portanto, com os parceiros é que o IILP vai 

tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, essa de colectânea de contos com o IPAD o apoio de 

Angola e agora com a União Latina e essa formação terá os seus frutos. De qualquer maneira, 

depois do dinheiro obtido, é canalizado para os centros de formação porque é para esse fim. 

Vamos esforçar para que as pessoas sejam formadas. Do que nós podemos temos estados a 

fazer. É claro que se tivéssemos orçamento de investimento esse projecto já teria sido 

concretizado. Outros teriam sido aparecidos, mas de qualquer maneira, o plano de actividades 

que apresentamos que foi aprovado até 2010 que é altura que eu saio, portanto não estou 

muito preocupada.         

Amália Mendes – Há tem um mandato de … 

Dra. Amélia Mingas – Dois a quatro anos e eu estou no meu terceiro mandato, no quarto eu 

termino, em Julho de 2010 e depois vem um representante do Brasil. 

Amália Mendes – Está bem. Eu acho que já gastei muito do seu tempo mas a conversa foi muito 

interessante. Disse coisas bonitas que eu gostaria de ouvir. Dentro das vossas limitadas 

possibilidades fizeram coisa. Têm provas evidentes através de fotografias e dos feitos fixos que 

me mostrou o que dá para retratar o esforço que tem feito, esforço pessoal. Porque, vejo que 

numa organização, como neste caso que em termos de estatura é pequena mas em termos de 

intervenção é bastante grande. Eu estou reconhecer que o seu interesse e esforço pessoal acaba 

por surtir efeitos. 

Dra. Amélia Mingas – Muito obrigada. 

Amália Mendes – Eu é que agradeço bastante pela disponibilidade a que teve que fazer. Foi 

uma interrupção minha… 

Dra. Amélia Mingas – De qualquer maneira é para mim agradável falar com alguém que 

compreende e que reconhece que há esforço da nossa parte e que alguma coisa se faz. 

Independente disso tenho saído muito e feito intervenções em vários países. Ainda agora nesse 

encontro que tive em Babamaco – Mali  foi tremendo porque falei em Língua Portuguesa não 

havia tradutores e uma senhora que tinha estado no Brasil então nós as duas organizamos a 

tradução para Francês e Inglês e eu li a minha intervenção em LP.  Entretanto, estava lá o meu 

ex-professor de Francês por ter feito o meu Doutoramento em França e ele me disse… 

(pergunta feita em francês). Havia ali tb investigadores Norueguese, Austríacos, Francese, 

Brasileiros e de vários países Africanos.      

 

(1.27.13) 

 

Entrevista com Cláudia Silva – Directora Geral do Ensino 

 

ENTREVISTA – CLÁUDIA 

1...por esta entrevista podia opinar sobre a situação de ensino em cabo verde e essa situação podia ser 

caracterizada pela qualidade que neste momento pode apreciar globalmente e fazendo também uma 

relação com os resultados das aprendizagens basicas sobretudo na leitura na compreensão de textos na 
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comunidade escrita e oral. Mais adiante teremos de fazer uma relação com a língua veicular língua de 

ensino. Queira tomar a palavra...se pudesse fazer a sua opinião sobre a questão colocada. 

 

1.Falar da qualidade de ensino é algo muito complexo porque como se sabe para se ter a qualidade é 

necessário que vários factores se reúnam. Não basta ter professores formados. É necessário que a 

escola, como instituição, funcione com uma gestão dinâmica adequada devidamente padronizada, que a 

escola tenha equipamento e materiais didácticos adequados, e que o clima organizacional seja bom. E 

que, obviamente, os professores tenham formação adequada mas, sobretudo, que os processos em sala 

de aula ocorram da melhor forma possível. Ocorrer da melhor forma possível significa que as aulas tem 

que ser devidamente preparadas. Significa que o professor tem que estar sempre presente rentabilizar o 

tempo de aprendizagem que lhe é disponibilizado, significa que os alunos tem que ser pontuais, os 

alunos também tem que dar a sua quota parte, estudar, e que devem ser na medida do possível 

acompanhados em casa. De modo que são vários factores mesmo que concorrem para o sucesso da 

aprendizagem e que nem sempre se reúnem ao mesmo tempo no contexto de aprendizagem em Cabo 

Verde. Não há nenhum estudo que me permite afirmar com segurança que o ensino em Cabo Verde tem 

ou não tem qualidade. Entretanto, há elementos que nos apontam para as deficiências da qualidade de 

ensino em Cabo Verde. Isto porque apesar das taxas de aprovação no ensino básico serem satisfatórios 

bastante altas até, à volta de 80, 80 e tal %, o que é muito bom falando do ensino básico mas há 

pequenos estudos qualitativos que nos dão algum alerta. Por exemplo, no âmbito do projecto PROMEF 

na pesquisa qualitativa feito o estudo em 10 escolas básicas que nos mostram que as taxas de 

aprovação são altas sim mas quando formos verificar a qualidade das aprovações, isto é, as 

competências adquiridas por exemplo em LP verifica-se que uma % muito baixa de alunos, muito abaixo 

de 50% é que estão acima da média. Os alunos transitam, aprovam mas apenas com resultados 

mínimos. Não há notas de bom e de excelente em grande escala. Todos nós sabemos que as 

competências básicas servem para transitar ou aprovar mas não nos dão elementos para aferir sobre a 

excelência e a excelência é que mostra que a qualidade é alta porque se há qualidade alta, obviamente, 

há alunos excelentes. Muito mais recentemente nós fizemos uma outra pequena experiência a nível de 

Santiago na sequência do projecto EBIS onde nós aplicamos provas externas elaboradas pelos serviços 

centrais aplicadas por professores que não são professores dos alunos e corrigidos  por professores que 

não são professores dos alunos e verificamos também que os alunos demonstram fracas competências 

em LP e em Matemática nas escolas da amostra. Essas competências pressupõem que há uma 

diferença entre o currículo teórico oficial e o currículo aplicado na sala de aula porque as provas foram 

elaboradas com base numa matriz retirada dos próprios programas oficiais, o conjunto global dos 

abjectivos das provas e dos conteúdos foram apreciados pelos coordenadores e pelos professores, não 

os que tinham os alunos mas os professores da mesma região. Aprovaram como sendo matéria tratada 

na sala de aula e nos programas mas entretanto nós verificamos que os resultados ficaram muito aquém 

do esperado. Não é um documento oficial para ser divulgado nem para ser publicado, é apenas um 

documento de pré - teste para se ter uma noção mas nós verificamos que os resultados estão muito 

baixos. Em termos de qualidade verifica-se que os alunos tem dificuldades em entender muitos conceitos 

em LP que as instruções para a elaboração da prova em LP não foram suficientemente entendidas e 

verificou-se que há uma diferença entre a prova que é aplicada pelo professor da turma e a prova que é 

aplicada com o rigor cientifico que se exige de uma prova. Isto é, o professor aplicador não deu 

explicações aos alunos, deixou os alunos de forma autónoma trabalhar, trabalho individual e verificou-se 

que houve problemas de compreensão. Isto quer dizer que os alunos estão habituados a fazer provas 

com a ajuda do professor. Esta é uma 1ª conclusão que se tira globalmente. Também a questão, já agora 

para chegar na Língua Portuguesa, é a questão da fraca utilização da LP e a utilização quase que 
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generalizada da língua cabo-verdiana no ensino está a criar conflitos entre o currículo teórico e o currículo 

implementado. Porque parte-se do princípio que a Língua oficial é a Língua Potuguesa, que a língua de 

ensino e aprendizagem é a língua portuguesa, logo as provas são redigidas em Língua Portuguesa. Mas 

nós sabemos que na prática os professores explicam o conteúdo da prova em língua materna, alguns. 

Então quando vai um aplicador externo que não explica o conteúdo da prova em língua materna aos 

alunos, os alunos não entendem o conteúdo da prova. E mais... eu pessoalmente estive a analisar as 

provas da LP do 6º ano e cheguei à conclusão , que a expressão escrita, a redacção, vários alunos 

redigiram em Crioulo, isto quer dizer que várias partes da redacção não estão em língua Portuguesa. A 

expressão é da língua materna. Isto é evidente para mostrar que os alunos do 6º ano não se expressam 

correctamente em LP, e se formos ver que  o perfil de saída é expressar correctamente  em LP, é um dos 

objectivos para o 6º ano podemos ver que esta parte não estamos a atingir. Isto pode não querer dizer 

que seja uma responsabilidade apenas dos professores. A questão é muito mais profunda. Temos que 

analisar isso de uma forma muito mais profunda que tenha a ver com a definição do lugar e do papel da 

língua materna no ensino em Cabo Verde. E a clarificação e a normalização clara da língua portuguesa. 

Porque há muita ambiguidade. Há entre aquilo que está estabelecido, que é uma coisa, a língua oficial e 

a língua portuguesa e o que na prática nos sabemos, já sabemos que muitos professores expressam-se 

em Crioulo na sala de aula. Isto vai nos dar um resultado bastante destorcido. Porque os alunos vão ter 

resultados baixos em língua portuguesa, não porque  não estão a prender a língua mas, sobretudo, 

porque não estão a aprender como deviam aprender.  

 

 2. Então isso pressupõe que haja também algum comentário relativamente à língua seleccionada para o 

ensino. Ou seja, a língua portuguesa é a língua oficial, é língua de ensino, língua de administração em CV 

que é língua considerada a língua norma, entretanto, sabemos que a prática não diz a mesma coisa, os 

professores recorrem-se ao Crioulo para explicar, ou pelo menos para estabelecer a comunicação. 

. Não sei se a explicação de toda a matéria consegue dar-se mesmo em Crioulo porque eu suponho que neste 

espaço se calhar há, também, dificuldade. Porque se calhar os professores no momento em que queiram 

explicar uma matéria em Crioulo terão outros problemas, na medida em que o suporte de ensino não está em 

Crioulo. 

 

2. Como eu disse o problema é muito mais profundo, é um problema de carácter mesmo sociolinguístico, 

cultural, porque não é que os professores não saibam explicar em LP. Tem a ver com o próprio domínio da LP 

por parte dos professores. Muitos professores do ensino básico não dominam a LP. Não se expressam  

correctamente na LP. Isto é um facto. Outro facto é, como eu disse, o aspecto social e linguístico é a força 

cultural da língua materna. A língua materna sai de forma automática, a língua materna tem uma força muito 

grande em CV, que ainda as pessoas ainda não entenderam muito bem. A língua cabo-verdiana é uma língua 

muito forte em relação à língua norma ou padrão estabelecida. Provavelmente será mais forte que noutras 

paragens como, outros países que tem uma língua oficial. Cabo Verde é muito mais forte porque é a língua de 

unidade nacional. É a língua que é falada por todos os cabo-verdianos. Noutros países encontramos várias 

línguas, então há necessidade mesmo de ter uma língua comum, uma língua oficial de comunicação. Em CV 

esta necessidade não se faz. O cabo-verdiano não sente necessidade de falar Português com o cabo-verdiano. 

Então o professores na sala de aula, ele não sente a necessidade de falar Português com os seus alunos e 

vice-versa. Os alunos também não tem essa necessidade. E quando o professor não faz questão mesmo de 

falar português, ele mesmo não  tem esta preocupação, então esta comunicação se estabelece na língua 

materna e torna–se corriqueiro e normal. Chega a um certo ponto em a que a comunicação na língua materna é 
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tão forte que a língua portuguesa é que aparece esporadicamente. A língua portuguesa é que vem 

esporadicamente. Não é o Crioulo como nós pensamos, que o Crioulo vem esporadicamente. É salutar que seja 

para ajudar a interpretar descrições para ajudar a compreender conceitos mas em muitos casos é a LP que vem 

esporadicamente. E quando uma língua vem esporadicamente não há consistência na sua utilização. 

Então ela é utilizada muito mal. De modo que é por isso que nós vamos encontrar os textos na expressão 

escrita dos alunos. Não se avaliou a expressou oral, mas se avaliássemos a expressão oral talvez a expressão 

seja muito mais grave porque a escrita a gente pensa antes de por no papel, oral sai espontaneamente. Vamos 

encontrar as expressões são quase todas elas em Crioulo. 

   

3. É possivel ter acesso a essas provas? 

 

3. As Provas já foram todas arquivadas. Não tenho acesso a elas mas a gente pode recuperar. mas vê-se que 

os alunas escrevem maior parte das frases em Crioulo. 

 

4. É que eu precisava mesmo de analisar algumas dessas expressões. Estou a recolher algumas dessas 

expressões de crioulização do português para poder pronunciar sobre algumas interferências linguiísticas 

principalmente da língua materna na língua oficial expressões como estas, por exemplo: o rato rucutiu o queijo, 

a senhora tem sede go. Estas expressões que são típicas do Português Cabo-verdiano. Porque é um português 

crioulizado que normalmente se fala e praticamente isso acontece até nas elites porque nós também quando 

falamos o português cansamo-nos de vez em quando e há uma fuga ao Crioulo que inconscientemente nós 

temos hábitos de ter. De maneira que eu gostaria de recolher algumas dessas provas e poder, se calhar, 

fotocopiar e analisar algumas dessas expressões que os alunos utilizam como prática na escola. Mas pode 

continuar, sobretudo, continuando o comentário sobre essa história da língua veicular, língua de ensino e da 

utilização do Crioulo nas aulas e da pressão que isto faz ao sistema educativo, principalmente à direcção geral 

de ensino.  Porque se isto tem efeito sobre a qualidade das aprendizagens, sobretudo, não só nas 

aprendizagens actuais como também na prossecução de dos estudos futuros. Porque eu antes de vir aqui para 

a entrevista , como disse no outro dia, já apliquei inquérito aos professores e os professores puderam 

pronunciar sobre a escolha da língua para o ensino em Cabo Verde.  

Já agora temos uma noção de...??? eu tenho uma noção? 

A noção pode ser enviesada e pode não tradudir aquilo que realmente é a prática. Isso porque há um problema 

que também eu ia mais tarde colocar que é sobre a questão do recurso das línguas é a valorização da língua 

materna. Os professores quando discursaram sobre as vantagens numa e noutra língua e de uma e de outra 

língua também acabaram por relacionar também a língua de ensino e a avaliação das aprendizagens, 

existência ou não da preparação para o ensino numa e noutra língua deram-me a noção clara do que ???.A 

tendência é nítidamente para o ensino na língua portuguesa. Porque não há condições para se ensinar na 

língua cabo-verdiana. Mas todo o mundo quer que depois de todas as preparações serem feitas ensinar a 

língua materna. Não na língua materna mas a língua materna. 

 

4. Eu acho que esta é a corrente que mais prevalece. A corrente que mais prevalece é que a maior parte das 

pessoas tem a consciência clara que não se põe a questão do ensino da LP como língua veicular e de ensino 

porque não apenas pelas condições, porque as condições podem ser criadas em termos de materiais didácticos 
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formação de professores. Tudo isso é ultrapassável mas, sobretudo, pela relação de CV com o mundo. É 

necessário ter uma língua de maior expansão uma língua de maior contacto que no nosso caso é a língua 

portuguesa por razoes históricas. Mas podia ser a língua francesa ou a língua ingleasa. Os países normalmente 

quando são países comunidades muito pequenas têm grandes, digamos assim, abertura para o mundo em 

termos de presença na sua língua. É salutar que adoptem uma língua que tem uma melhor espansão. E a 

língua portuguesa é uma língua que tem uma comunidade muito grande, basta ver o Brasil, embora não seja 

uma língua de grande espansão como a língua inglesa e a espanhola mas é a nossa língua de comunicação 

nem no seio doa s intelectuais nem no seio dos professores. A questão que se coloca é a questão da 

valorização da língua materna pelo seu conhecimento e pelo seu estudo. Porque há vários estudo que 

demonstram que para se aprender melhor uma língua 2 uma língua veicular uma língua estrangeira. E 

necessário que haja muita consistência e conhecimento da sua própria língua materna. O que nos temos no 

nosso sistema de ensino e que pode, não é que faça pressão pelo sistema do ensino mas que nos interpela 

para a necessdade de que cuidar melhor disto é que existe uma transição muito brusca entre a língua 

materna e a língua veicular. Porque em tese nós partimos de principio que todo o cabo-verdiano fala 

português e todo cabo-verdiano sabe a língua portugesa porque ouve na rádio ou ouve na tv. Mas não é bem 

verdade. Nos meios rurais mais distantes e mesmo nos meios urbanos ou zonas peri - urbanas a LP 

praticamente não é ouvida. Todos os caverdianos não ouvem a rádio em língua portuguesa. Maioria na cidade 

da Praia, jovem ouve a praia FM ,cuja língua veicular é a língua materna. Todos os cabo-verdianos não vêem o 

noticiário na tv. Podem ver telenovela ou algum documentário que está na língua portuguesa ou língua 

estrangeira podem perceber mas nos sabemos como é que funcionam os filmes e as telenovelas. A 

compreesão faz-se não apenas pela fala mas pelo gesto, e  por outras coisas. Mas eu dizia, a criança que 

começa a socializar-se na familia fala a língua materna quando chega no ensino básico e pré-escolar também 

não fala Português. Muito pouco, raras vezes estão no meio urbano chegam no ensino básico começa logo a 

ouvir português e a ter que falar português. Então há esse choque muito brusco e a metodologia nem sempre é 

cuidada porque o professor nem sempre domina a metodologia de língua materna e língua segunda, língua 

estrangeira para encontrar o cuidado para poder veicular a língua como deve ser, e como o próprio professor 

também tem fragilidade porque ele também não domina a língua que ele esta a ensinar muito bem, então a 

aprendizagem não se faz com a qualidade desejada. A pressão que isso poderá estar a fazer para o sistema 

educativo é a seguinte: nós temos resultados fracos em LP, históricos, Cabo Verde sempre teve resultados 

baixos em LP, isto não é de agora, em LP, e nós já sabemos, que para corrigir não basta melhorar os 

manuias ou mexer na metodologia. É preciso que a LP seja ensinada com mais cuidado que haja mais 

tempo de aprendizagem e mais disposição a fala da LP e não temos um aliado forte. Nós não temos um 

aliado forte porque a LP não é língua veicular na sociedade cabo-verdiana. As crianças quando saem, já na 

sala de aula não falam português, quando saem da porta para fora não falam português na família não falam 

português e cada vez mais há presença da língua cabo-verdiana é cada vez mais forte as trocas de 

mensagens, msn, sms e tudo faz-se tudo em Crioulo. Os e-mails entre jovens e entre membros da mesma 

família faz-se em Crioulo. A língua portuguesa é cada vez mais utilizada em situações formais em 

correspondências administrativas em notas na administração pública. já não se fala português. Português é a 

língua de hierarquia. Eu falo português com o meu superior hierárquico mas não falo português com o 

meu colega. Então é uma questão que temos que analisar, desapaixonadamente sem aquele complexo de 

pensar que temos que mas, de ver como é que estas duas línguas devem ser trabalhadas em paralelo mas, 

sobretudo, evitando a de diglossia. Temos que ter estas duas línguas em situações iguais. Uma não pode estar 

a sobrepor-se a outra. Porque enquanto estamos a pretender que uma seja mais valorizada ela nunca 

consegue ser valorizada porque ela só pode ser valorizada se a outra estiver suficientemente valorizada para 

haver o equilíbrio da balança. 
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5. E acha que há equilíbrio? 

  

5. Não há equilíbrio. Por informalidade o Crioulo está a ganhar o seu espaço, por, como hei-de dizer? por 

vontade própria e por força própria porque ela é a nossa cultura. Como é a nossa cultura ela está a tomar esse 

espaço e esta nova geração, os jovens, estão a fazer com que a língua materna seja cada vez mais forte. Ela 

está a tomar este espaço. Mas em termos de, como eu hei-de dizer? em temos de… oficiais, de vontade 

politica, de decisão politica esta língua não esta a ter o devido tratamento que devia ter mas está a tomar o seu 

espaço naturalmente, aliás, como acontece com todas as línguas. Tudo que é acoplado à cultura e à história 

vem naturalmente. Por mais que você tente cortar, você não consegue. Então eu acho que Cabo Verde está no 

momento ideal de tomar decisões sérias sobre o papel da língua materna, e dar o devido tratamento, cuidar 

mesmo, fazer estudos , produzir documentação, produzir os matérias didácticos, começar a capacitar 

professores para que a língua materna seja estudada, compreendida analisada, sistematizada, porque só com 

isso nós vamos fortalecer as outras línguas. Não estou a falar só da língua portuguesa. As outras línguas. 

Porque se houver uma base, se não compreendermos a nossa base, o nosso substrato linguístico e cultural nós 

não conseguimos abrir-nos ao mundo. Porque a Língua também ajuda-os a reforçar a nossa identidade. O 

conhecimento da nossa própria identidade, da nossa própria cultura e afirmarmos como um todo. Então nós 

ficamos naquela alienação de procurar o do outro e não cuidarmos do que é nosso. Essa é a minha opinião 

muito pessoal, não é a opinião do ministério mas é o que eu penso. 

 

5. Há bocadinho fez referencia à diglossia , acha que a sociedade cabo-verdiana precisa ser biligue?  tem 

necessidade de ser bilingue?  E  se sim o bilinguismo é factível em Cabo Verde? 

   

 

5. Eu acho que a sociedade cabo-verdiana não tem necessidade de ser bilingue, tem a necessidade de ser 

multilingue mais do que bilingue. Porque é um país muito pequeno, de muito poucos habitantes e é um país 

diasporizado e que tem o contacto com o mundo e que precisa do outro como da água para a sua sede. Então 

é um país que de forma alguma pode ser fechado. Até  pelo facto de ser insular. País insular tem a necessidade 

de sair, expandir, ir e vir. E é um país que se vira para a prestação de serviço, para o comércio, para a banca 

etc. Então precisa de língua. E sendo um pais de um povo mestiço, já o facto de termos esta mestiçagem nos 

obriga a ter mais contacto com os outros. Porque nós não temos uma unicidade étnica,  digamos assim. Então 

nós precisamos de conhecer e dominar várias línguas para poder comunicar com os outros. Não tem que ser 

bilingue. O bilinguismo é muitas vezes falso. Várias vezes há um bilinguismo perfeito a não ser nos países que 

são encravados como por exemplo o caso de  Luxenburgo que os alunos , as crianças aprendem na escola 

várias línguas, mas tem países à volta tem a Alemanha falam o alemão, tem a França falam o Francês, e falam 

Luxamburguês que é a língua materna de muitas familias. Depois aprendem o Inglês mas também tem países 

próximos que dominam a língua inglesa. Mas o bilinguismo perfeito não existe. Não existe. E em Cabo Verde, 

por razões históricas , nós pensamos que somos bilingues. Mas Cabo Verde não é um país bilingue. Não é um 

país bilingue. Um país bilingue é um país onde o seu povo consegue expressar-se em pelo menos em duas 

línguas correctamente e em qualquer circunstância da sua vida quotidiana. Isto não acontece em Cabo Verde. 

Portanto é falso dizer que existe bilinguismo em Cabo Verde.  

6. O cabo-verdiano neste caso não é bilingue, o cabo-verdiano é essencialmente Crioulo ou é essencialmente 

Português ou essencialmente inglês ou francês ou não é nem uma coisa nem outra? 
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6.O cabo-verdiano é essencialmente criuolo.  

 

7. Há algum problema  de carácter linguístico em termos de competencia  que se coloca ainda a nível do 

Crioulo? 

 

7. Sim há um problema porque como eu disse porque como oCrioulo ainda não está suficientemente estudado, 

não está suficientemente sistematizado, e mesmo que não queiramos o facto...como é que eu hei-de dizer? O 

normativo conta sempre.  Não havendo uma declaração formal e politica da oficialização da língua , a língua é 

quase que clandestina. Ela existe, ela vem por força mas ela é tímida porque há que sempre a ter um pé atrás 

em relação a sua língua materna. Então o facto de não haver ainda uma assunção clara a vontade politica a 

intenção não é adúltera. Mas isto não está preto no branco, não está devidamente regulamentada. Então o 

facto de não estar devidamente regulamentada não legitima o avanço, o salto que se quer dar para os estudos, 

para as pesquisas para haver uma orientação de politica muito clara por exemplo, a Universidade Pública de 

Cabo Verde, por exemplo, que falta pesquisa, produzir sobre a língua materna para produzir conhecimento da 

língua materna. É necessário produzir conhecimento do Crioulo para até para que as instituições por 

exemplo de formação de professores possam ter elementos de referencia, possam beber para fazer uma 

formação adequada dos professores, por exemplo. Isto ainda não acontece e não vai acontecer tão cedo se 

não houver uma decisão de carácter politico oficializado que se traduz numa regulamentação sobre a politica 

linguistica. De modo que o cabo-verdiano também expressa-se mal em Crioulo. Muito mal. Ás vezes nós vemos 

na televisão, ouvimos declarações na rádio de pessoas que expressam-se mal em Crioulo.Porque nós dizemos 

que há interferencia do Crioulo na língua portuguesa mas o contrário também é válido porque há expressões 

que são da Língua Portuguesa, há o lexico que é do Português que as pessoas ouvem e às vezes há um 

problema também que tem a ver um bocadinho com a alienação e com complexo por nós pensamos que se 

usamos uma palavra em Português estamos a falar melhor, então uma mistura com o Crioulo e as pessoas 

falam não se entende nada. Quantas vezes vemos as pessoas a falarna televisão e ficamos na dúvidas se está 

a falar Português ou se está a falar Crioulo. Eu, por exemplo, há dias vi um senhor a fazer uma declaração 

sobre a taxa de serviço de manutenção rodoviária ele dizia assim, ele dizia em Crioulo : Eu acho que nós não 

temos o direito de pagar porque a estrada continua como estava ou não sofreu melhoria. Quer dizer, em vez de 

dizer não temos o dever de pagar, quer dizer há muita mistura. O Crioulo não é bem falado. O Crioulo é muito 

mal falado. Há poucas pessoas que falam o Crioulo bem em Cabo Verde. 

 

8. E quando fala de expressão está a falar de expressão oral? 

 

8. De expressão oral, a escrita nem quero chegar lá porque como sabe há um alfabeto proposto „‟‟para ser 

utilizado durante 10 anos que também ficou num dominio muito elitista, apesar das bases do alfabeto unificado 

ter sido editado, editado em brochura para se poder dar o seu conhecimento, para poder ser divulgado, mas o 

alfabeto unificado ainda praticamente é uma língua estrangeira para os cabo-verdianos. Pouca gente conhece, 

pouca gente sabe utilizar, e pouca gente... 
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9. isso digo eu ...do que eu fiz . Principalmente os professores do ensino básico são um zero à esquerda 

relativamente ao ALUPEC. 

 

9. Claro. Porque, como eu disse, como não há uma decisão... 

 

10. Acha que a divulgação mudou... 

 

10. Não mas a divulgação foi restrita.  Não há dúvida. Mas tudo tem que ser de uma forma estruturada. Como 

não há uma oficialização da língua, uma decisão ppolitica firme de que a criação de condiçoes para a 

oficialização do Crioulo tem que passar para um plano de acção muito concreto, com acções muito concretas, 

com directivas muito claras, então, por exemplo, não se fez a divulgaçaão no seio dos professores, não se 

formou os professores para a utilização do ALUPEC. A utilização do ALUPEC fica num círculo restrito de 

pessoas curiosas que fazem auto- formação. Pessoas curiosas que estudam, que lêm, que têm acesso aos 

livros que são publicados vão exercitando e escrevem nos jornais mas isso está a depender da boa vontade 

das pessoas. 

 

11. E quanto à unidade linguistica nacional? 

  

11.Se há unidade? 

 

12. Se há e se na sua opinião isso um dia  pode ser possível? Isto, fazendo referencia a variações dialectais 

que existem dentro do Crioulo e se o considera como um problema? 

 

12.  Eu acho que não é um problema. Para mim a língua cabo-verdiana é uma só uma língua só. Há uma 

língua cabo-verdiana em Cabo Verde que é falada e entendida por todos os cabo-verdianos. Há pequenas 

diferenças, há variantes de pronúncia e há pequenas diferenças em termos de lexico. Mas para mim isto 

é uma riqueza, não é um problema. É a riqueza da língua cabo-verdiana e ela vai continuar a enriquecer-

se todos os dias porque há sempre neolinguismos, há sempre palavras importadas e há palavras 

também da língua estrangeira que entram na língua materna. Isto para mim não é um problema, nunca foi 

problema para nenhum dos outros… Um dia haverá uma língua padão, haverá uma língua veiculada da maioria 

e por norma será a vertente mais falada. E essa vertente vai ser a língua mais falada Isto é uma lógica 

universal. Eu acho que não há problemas. A tendência é para uniformizá-la a longo prazo. Porque Cabo Verde 

é um país pequeno, a insularidade que nós tentamos, que muita gente tenta que é factor de isolamento não é. 

Hoje em dia deixou de ser porque as comunicações são facilitadas, os transportes são cada vez mais 

facilitados, o cabo-verdiano circula entre as ilhas, por enquanto esta circulação é um bocadinho tripolar, 

Santiago, Sal e São Vicente por causa do desenvolvimento do país, mas a circulação com o 

desenvolvimento de todas as ilhas paulatinamente em pé de igualdade o país transforma-se num só, 

num só formado por várias ilhas. E as pessoas circularão por todas as ilhas e o cabo-verdiano será cada vez 
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mais unido e mais ???. De modo que são fantasias das pessoas que pensam que Santo Antão é uma coisa, 

Brava é outra coisa, Santiago é outra coisa, não, não é , não é nada disso. Aliás vamos ver a história, a língua 

francesa como é que surgiu? Nós temos o ???, temos o breton, o langdof????, temos o franco, tudo isso na 

origem , franco mas é uma língua??? é a língua francesa que todos conhecem no mundo inteiro. Que é a língua 

veicular. As pequenas diferenças de pronúncia existirão sempre porque são factores climáticos e geográficos de 

relevo, isto não se pode acabar. Até porque o Português que se fala em Lisboa não é igual ao Português que se 

fala nos Açores e no Minho mas ninguém nunca disse que aquilo não é Português. Portanto eu acho que as 

pessoas ficam a inventar falsas questões, são pessoas que tem algum preconceito mas que é o medo do novo. 

Nós não podemos ter medo do novo. Devemos ir á história acompanhar a corrente da história e em relação á 

língua materna as pessoas deviam estar mais atentas para ver como é que a história está a mostrar-nos que a 

língua cabo-verdiana está a afirmar-se rapidamente, muito mais rápida do que os politicos gostariam. 

13. E então, a última ou penúltima questão, neste caso qual seria o lugar para o Português, Português L2, 

LÍNGUA JÁ CONSIDERANDO A EXISTENCIA DA LÍNGUA MATERNA L1, Port francês, inglês são todas 

necessárias para CV?  na perspectiva de um CV plurilinguista, qual seria o lugar para cada um e em termos de 

ensino, que perspectivas? 

 

13. Não, eu em termos de ensino, eu sempreconsidero, isso pensado no futuro, quando começarmos a ensinar 

sobre o Crioulo. Eu penso que o ensino no futuro os cabo-verdianos serão escolarizados, alfabetizados na 

língua materna e a 1º lg também de alfabetização será a LP, por razões históricas e culturais. E seguidamente 

entrarão as línguas estrangeiras, francês, inglês???? sem diferença entre uma primeira  e outra segunda 

poderá ainda dependendo da evolução se estudar outras línguas estrangeiras comunicatias língua dos alunos. 

A LP nunca perderá o seu lugar. Sempre será a nossa língua de comunicação com o mundo, a nossa língua 

histórica e cultural, terá o seu papel sempre. Agora para que o seu papel seja firme e forte é preciso que seja 

estudado sobre uma base sólida e esta base sólida é a língua materna. Portanto LP  a língua segunda e para 

haver uma língua segunda tem que haver uma língua primeira. E essa língua primeira tem que ser tratada em 

pé de igualdade. SE É 1ª É 1ª.  Não se pode tratar uma língua primeira como uma língua quarta ou quinta.  

Porque neste momento a nossa língua materna que é  pressuposto ser a língua primeira não tem taratamento 

de uma língua primeira.  

 

14.E então tendo a opção por uma língua segunda neste caso o estatuto do Português terá que ser mantido 

mas a nível do ensino, para que o ensino do Português de facto se faça com a intenção e o interesse de 

desenvolver a competênciaa comunicativa quer oral e escrito nos alunos será necessário introduzir algumas 

alterações a nível da reforma da educação ou da reforma do ensino ou mesmo no contexto de uma revisão 

curricular ou mesmo a nível das metodologias de ensino há alguma mudança prevista? 

 

14. A mudança assenta-se sobretudo na metodologia. Adoptar uma metodologia verdadeira de ensino de 

Língua segunda um bocadinho misturada com a metodologia de ensino de língua estrangeira porque nós 

sabemos que hásituações diversas em CV, meio rural, meio urbano, então a metodologia de língua segunda 

segunda não vai funcionar em pleno em todos os cantos do país. Mas também o que se perspectiva em termos 

de reforço da aprendizagem da LP, é mesmo em termos de tempo de aprendizagem. Maior tempo para o 

ensino  da LP com o aumento da carga horária. 
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15. Enquanto isso não se perspectiva a Língua materna não  está nas perspectivas da revisão curricular? 

15. Não. A língua materna não faz parte do mandato, pelo menos desta revisão curricular que está em curso, 

até porque é concensual no ministério de educação que a língua materna ainda não estão reunidas as 

condições para se dar o tratamento adequado à língua materna desde oensino básico. Desde logo ainda não se 

fez a formação dos professores desde logo em utilização da língua materna. Os professores não têm formação 

na Língua materna e para se ter a formação precisa , pelo menos de 5 anos. De modo que a decisão ou a 

medida devia ser tomada há uns 7 anos atrás para agora termos essas condições porque se você não tiver 

professores formados para o ensino da língua materna mesmo que você encomende por outras vias o material 

didáctico, o dicionário, as gramáticas os livros etc, você não tem um aplicador. Porque para ensinar Ciência, 

biologia você pode dizer que a pessoa pode aprender rapidamente os conteúdos. Mas ensinar a língua não é 

aprender apenas os conteúdos. É muito mais complexo. Portanto para se formar um professor em línguas é 

preciso muito tempo. De mais a mais uma língua que nunca foi ensinada. Então é  preciso algum tempo. É 

preciso ter professores formados, para se ter materiais didácticos é preciso algum tempo. Então o que se pensa 

tem que ser no sentido descendente a questão da língua cabo-verdiana tem que se começar a trabalhá-la a 

nível superior. Na formação dos professores, na formação dos quadros, no sentido de fazer também pesquisas 

as instituições do ensino superior para produzir conhecimentos porque ainda há muito conhecimento a ser 

produzido sobre a língua, há muitos referenciais que devem ser produzidos e melhorados ( aqueles que 

existem) para haver documentos consistentes, seguros em matéria de qualidade antes de começar a ensinar 

para as crianças. Mas isto é apenas uma fase transitória. Eu acredito que CV haverá de chegar a uma altura em 

que terá de ensinar o Crioulo no ensino básico, a partir do ensino básico. E podia-se, no meu ponto de vista, 

podia-se já estar a experimentar. Não estar a generalizar ou a fazer assim mas podia fazer já experiência piloto 

de ensino da língua materna e de ensino também da LP, podia se estar a fazer experiências piloto até para 

avaliar, para tomar uma decisão mais firme. 

 

16. Por enquanto qual é a duração diária das aulas? 

16.  Total? 

17. sim 

17. 5 horas, 5 horas e meia. 

18. E LP por dia, uma ou duas horas? 

18. Uma a duas horas. 

19. Dentro deste espaço de cinco horas e meia vislumbra algum espaço para o estudo da LP como disciplina? 

Da LP e da Língua cabo-verdiana como disciplinas autónomas? 

19. É sempre possível em termos de gestão escolar, é sempre possivel a reorganização da carga horária para 

fazer o estudo da língua materna. Até porque estudar a língua materna não rouba espaço nem à LP, nem à 

Matemática, nem à Ciências porque se analisarmos o espaço que teóricamente pensamos que é roubado, não 

é roubado, é ganho porque quando nós nos dedicamos sobre o estudo da língua materna estamos a 

facilitar a aprendizagem das outras áreas, das outras, das outras disciplinas. A aprendizagem pode ficar 

mais facilitada necessitando de menos tempo. Isso tanbém é válido na LP. Ao aumentar a carga horária da LP, 

ao dedicar mais tempo nos primeiros anos do ensino básico para reforçar, por exemplo a aprendizagem 

da LP,  o que se reforça na aprendizagem da LP ganha-se em Matemática e em Ciências. Portanto há toda 

uma corrente que diz que a língua de alfabetização, a língua veicular que, no nosso caso, neste momento, 
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ainda é a LP, deve ter várias horas durante a semana, muitas horas durante a semana e menos horas para a 

Matemática e para as Ciências porque a através da língua você tanbém ensina outras coisas. 

20.  

 

Penso que esgotamos as questões fundamentais, embora pudéssemos ficar aqui por mais tempo para colocar 

as questões menores, questões intermediárias mas penso que já não tenho tempo...do seu tempo já não tenho. 

Tenho já 1 hora exactamente que estou a falar consigo. Pelo que devo considerar que esta foi uma entrevista 

excelente em termos de informação. Informações muito ricas, muito úteis para o meu trabalho. Pelo que eu 

devo agradecer vivamente essa concessão. Espero que os agradecimentos não fiquem por aqui porque 

realmente eu hei-de colocar os agradecimentos mesmo no final da minha tese. Porque realmente gostei 

bastante desta entrevista e fico por aqui, muito obrigada para si.  

Disponha/ disponho-me???? 

 

Entrevista com Pedro Brito – Director do GEP 

Entrevista com Dr. Pedro Brito, DGEP 

 

… A própria coordenação do sistema e pelas suas competências. Muitas vezes não tem cumprido na 

totalidade com a sua competência por várias razões. Em primeiro lugar temos uma orgânica que está 

desfasada da realidade actual existente, mas também o próprio cumprimento da orgânica que tem sido 

disciplinarmente feito. Mas não é de todas razões tentar encontrar alguns reforços.  

… Indo concretamente à sua questão que tem a ver com a qualidade, na verdade o DGEP é um serviço 

que um papel importante neste processo, porque é um serviço que tem todas as informações referentes 

ao resultado do ensino-aprendizagem, tanto do ponto de vista quantitativo ou do ponto de vista 

qualitativo, logo deve propor medidas ou quanto muito sugerir medidas no sentido de procurar adequar o 

próprio sistema à realidade. 

…Nos, à luz das informações que temos aqui no DGEP do tratamento e das análises que nós fazemos, 

temos dados pontualmente a sugerir algumas medidas no sentido de pôr cobro à situação da própria 

qualidade, porque quando falamos da qualidade, aquilo que questiono muitas vezes, com base de que 

quê que falamos de qualidade? Se não existe nenhuma avaliação externa, tipo eficácia externa, porque 

nós trabalhamos com todos os indicadores existentes da eficácia externa. Mas, ainda neste momento não 

temos a eficácia externa. Tem a ver com a existência de aferição, por exemplo. Essa aferição, mas, 

mesmo que não seja textos de aferição no verdadeiro sentido da palavra, mas que haja algo que possa 

aferir ao sistema. 
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…Nós adquirimos o ensino-aprendizagem com a realização dos extractos que fazemos dos alunos. 

Dizemos muitas vezes que um aluno ou uma grande parte do aluno tem uma nota boa ou uma nota má, 

dizemos que o ensino é de boa qualidade ou o ensino é de má qualidade. Ou ai, estamos mais a pegar a 

avaliação do ensino aprendizagem do que o próprio sistema, porque a avaliação do sistema é feita pelo 

output de sistema. 

… Temos imput, os alunos, os professores e os materiais didácticos que dispomos neste momento, mas, 

entretanto, é preciso avaliar todo esse processo para termos outputs quando são bons, tudo bem, o 

sistema educativo é de boa qualidade, quando não são bons é preciso corrigir para que efectivamente o 

output venha a ter um imput de qualidade. O que neste momento, nós não estamos a fazer da forma 

como seria de fazer. Estamos, obviamente a criar condições para que efectivamente venhamos a ter uma 

avaliação do sistema que nos dêem a ideia daquilo que é verdadeiramente um bom sistema em termos 

de qualidade. 

… Quando se refere a avaliação externa, refere-se a teste internacional, standard. Isso tem a ver com a 

língua e a matemática. No caso de Cabo Verde, tem a ver com a Língua Portuguesa e a Matemática. Nos 

países anglófonos o Inglês, francófonos o Francês e, assim, sucessivamente. O que não é neste 

momento ainda feito. 

… Fazemos os testes, por exemplo, neste momento a Língua Portuguesa que é um indicador da eficácia 

externa, mas não é de todo uma avaliação do sistema educativo. Temos parâmetros que são observados 

e analisados, porquê? Porque, por exemplo, quando eu faço um teste… estou abrir a candidatura de um 

determinado curso, eu faço o teste voltado exactamente para este curso… estou e continuo a não avaliar 

o sistema, mas sim estou a fazer a avaliação do processo do ensino-aprendizagem. Esta é a minha 

leitura, muito embora, poderá dar alguns indicadores. 

…Porventura se o teste for feito com critério bem definidos e todos os alunos, por exemplo, conseguirem 

sucessos, posso dizer que tenho alguns elementos que me permitam dizer que temos um sistema 

educativo com algumas qualidades. Mas, enquanto não fizermos efectivamente um teste standard a 

todos os alunos para que eu possa saber, em termos da Língua Portuguesa e da Matemática, como que 

estas duas áreas que internacionalmente é feito, a partir daí avaliar os resultados, não posso estar a 

afirmar na rua ou em qualquer lugar o ensino de boa qualidade, ou seja, sistema educativo de boa ou de 

má qualidade, isto não posso. De modo que, na verdade, o critério da avaliação de ensino-aprendizagem, 

passando pela avaliação do sistema educativo ou da própria avaliação institucional é preciso pensar, 

porque existe critérios. Mas, entre a existência de critérios e avaliação de critérios, elas estão integradas, 

é preciso que agente tenha em mente, porque a avaliação é sempre subjectiva, sabemos. Quando os 

critérios definidos para avaliação não estão sendo respeitados e há, digamos, que há uma 

heterogeneidade na matéria de aplicação de critérios de avaliação, as coisas complicam e nunca 
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chegaremos àquela fase em que diremos, a avaliação é esta, ela é boa, má ou razoável. Mesmo que se 

diga…basta dizer com base de um parâmetro não muito uniformizado e acaba por enviesando.  

(…) Há na verdade, alguma relação entre os resultados das disciplinas e a língua veicular, portanto, a 

língua que é ensinada. Porque, como sabemos, temos a nossa língua materna em que nós fazemos tudo 

com ela. Mas, na altura de aprendermos, aprendemos numa língua que não é nossa, é verdade. A Língua 

Portuguesa é uma língua oficial sim, mas uma língua com a forma que não nascemos, uma língua que 

pensamos nela, reflectimos nela, porque pensamos, reagimos em Crioulos e para depois transportamos 

para a língua oficial, a língua que é ensinada nas escolas. Logo, mesmo querendo ou não, haverá 

deficiências porque muitas vezes o resultado que nós temos depende de forma básica. Muitos queixam 

da Língua Portuguesa que é difícil, mas, certamente, que se fosse uma língua com a qual nós nascemos, 

certamente, não teríamos tantas dificuldades, porque íamos socializar todas as vertentes da língua, e na 

altura que íamos expressar teríamos menos dificuldades.   

… E não só na Língua Portuguesa como disciplina, mas também outras disciplinas, por exemplo, a 

Matemática. Estou a dar exemplo de duas disciplinas que é a Matemática e a Língua Portuguesa que 

está na base de outras disciplinas, porque quem domina a Língua Portuguesa tem menos dificuldades 

com a Matemática e com outras disciplinas que exigem o raciocínio. (…) Todas as matérias do curso 

estão em Português, logo se você não consegue interpretar um determinado programa, é claro que não 

vai ter sucesso.  

… Logo, veja a alternação entre os resultados e a própria língua. E, poderia avançar com algumas 

sugestões … Se, efectivamente, começarmos a trabalhar a Língua Portuguesa, enquanto língua 

segunda, a língua não materna… no dia em que começarmos a trabalhar a sério a Língua Portuguesa 

como a língua segunda, certamente, os resultados poderão vir a melhorar. Porquê? Porque …os 

professores todos com esta consciência, os resultados seriam melhorados, porque não faz sentido, por 

exemplo, ao entrar na sala de aula, em que o aluno entra pela primeira vez no Ensino Básico, você está a 

falar o Português com esta criança de seis anos. A criança pode até fazer o pré-escolar, mas é difícil 

encontrar numa sala de pré-escolar em que as educadoras, monitoras ou orientadoras falam o Português. 

E, as crianças ao entrarem para a sala de aula receiam o Português.  

…No meu ponto de vista é necessário repensar esta problemática e é necessários que trabalhemos bem 

com a Língua Portuguesa e haverá algum ganho. A conclusão que eu chego é que na verdade há esta 

relação (…) 

…Tinha levantado na sua abordagem introdutória a questão do ensino da língua crioula e o ensino em 

língua crioula …Neste preciso momento, contextualizado, não estaria de acordo com o ensino em língua 

crioula, mas sim o ensino do Crioulo. Para que possamos lançar as bases e num futuro próximo ter as 

condições para ensinar em Crioulo, a nossa língua materna. Porque se avançarmos com o ensino em 



 

46 
 

Crioulo corremos o risco de ficarmos por aqui, porque ainda não temos as condições básicas criadas. A 

começar o ensino do Crioulo sim, na Escola de Formação do Ensino Básico e Secundário e, a partir daí, 

criar as bases e o dia em que estamos em condições em avançar o ensino em língua crioula, 

melhoraríamos bastante e, em termos de qualidade, iríamos ganhar porque o ensino seria em nossa 

língua materna, claro que há bases críticas, que não nos interessa agora, o que nos interessa é ter 

bases, para que amanhã e depois de amanhã ensinarmos em Crioulo.  

(…) Na verdade, do meu ponto de vista deveria haver uma integração do tipo espiral, isto é, não chegar 

no primeiro dia de aula violentar a criança com o Português, mas socializá-la com o Português e com o 

Crioulo para que a criança não tenha o susto nos primeiros dias de aula. No primeiro semestre, procurar 

fazer uma possível integração da criança, não uma integração em que se fala uma parte em Crioulo a 

outra parte em Português a outra parte, nem é o Português nem é o Crioulo, mas arranjar uma forma de 

integrar as crianças de forma que no segundo semestre a criança já se encontra socializada com o 

Português, e assim ela já não se sente violentada, e assim teríamos menos impactos negativos que 

temos neste momento. 

…Continuo a defender que na escola de formação, uma boa formação na matéria de livros quanto à 

língua Portuguesa, quanto à língua crioula, caso da nossa língua materna, em qualquer que seja a área 

de formação. Porque, em vez de nós acharmos que pelo facto de darmos a Matemática não temos que 

dar o Português, este ponto de vista é totalmente errado.  

…Ensinar o Português na língua materna, exactamente, para que a criança possa efectivamente integrar. 

Quando a criança se encontra totalmente integrada e socializada é que podemos agora ir para o ensino 

em Crioulo. 

… Eu, enquanto, DGEP, enquanto serviço que sugere um pouco a avaliação do sistema, eu defendia e 

até podia fazer uma proposta à tutela, dizendo que o Português deveria ser ensinado nos primeiros dias, 

mas não como língua primeira, mas como língua segunda, a língua não materna. E, aqui o ensino do 

Português seria efectivamente a partir da língua materna. Por exemplo, até ao primeiro trimestre seria o 

período de entrada para a etapa seguinte. Até neste momento o ensino é em Português, então fazia toda 

esta fase de socialização e integração e a partir dai, isto é, já no primeiro semestre, por exemplo, ir para o 

ensino do português, sempre numa perspectiva de Português, enquanto uma língua não materna, para 

que efectivamente possamos arrogar também o Crioulo que é a nossa língua materna.  

…Muitas vezes, o Crioulo é subvalorizado, isto acontece em várias áreas da vida, não diria em todas, 

mas em várias áreas da vida. Muitas vezes, você vai à uma instituição, fala o Crioulo, você não é 

atendido e acaba de falar o Português, ainda que seja um mau português, você é atendido 

imediatamente, isto significa que está sendo mantida uma certa supremacia de Português em relação à 

língua materna. 
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…. De modo que a minha posição é esta, fazer uma proposta à tutela para ensinar a Língua Portuguesa 

nestes moldes até esta parte que eu me refiro, isto é, até ao primeiro semestre, continuar o ensino de 

Língua Portuguesa numa perspectiva, enquanto uma língua segunda, língua não materna.  

… Agora, depois da criação das condições para que no futuro o ensino venha a ser em Crioulo, mas com 

todas as condições criadas. Mas, não necessariamente começar a diz que o ensino venha a ser em 

Crioulo. Devemos começar o ensino de Crioulo em paralelo com o Português, enquanto língua segunda, 

a língua não materna e depois de ter as condições todas criadas, passar para uma fase da própria 

afirmação efectiva do Crioulo, enquanto língua, porque muitas vezes, o Crioulo é utilizado não como 

língua. 

… Eu sou daquele que não partilha a ideia da extinção da Língua Portuguesa. Nunca! Mas, que a Língua 

Portuguesa continue a ser encarada como uma língua não materna, assim como, por exemplo, noutras 

paragens encontramos línguas nacionais e línguas oficiais, mas que as línguas nacionais, muitas vezes, 

não são consideradas como língua. Há quem defende que o Português deve ser uma generalidade, há 

uma parte da população que afirma que o Crioulo deve tomar todo o espaço, enquanto língua, e que o 

Português fique desamparado. Eu não defendo, acho que o Português continua, porque até esse 

momento é utilizado enquanto a nossa língua oficial, mas no futuro, por razões históricas, Língua 

Portuguesa continua a ser utilizada, enquanto língua não materna. Mas, também por questões da 

globalização, a questão do mercado, enfim, porque não podemos apesar de a língua crioula ser a nossa 

língua materna, não obcecarmos com ela, esquecer toda a parte envolvente, porque, hoje em dia, com a 

globalização não podemos valorizar apenas as línguas nacionais. 

… Fala-se muito nisso, mas a minha ignorância leva-me a dizer que os cabo-verdianos são tão bilingues 

como se falam. Analisando bem, eu diria que cerca 90% de cabo-verdianos entendem o português, mas, 

se calhar, falar o português, não tenho dados concretos, acho que cerca de 50% de cabo-verdianos falam 

o português. Daí que defendo que não temos o bilinguismo que falam por ai, essa é a minha ignorância. 

 

… Na verdade, é que até para tomarmos esta posição haverá uma definição bem clara, um quadro claro, 

não sei como, se é normativo ou o que for, mas que seja claro, para que o professor tenha em 

consideração para cumprir o método. No início do ano, deve utilizar a língua tal para chegar a outra e a 

partir de um determinado momento deixa esta língua. Por exemplo, o Crioulo para chegar o Português 

deve começar num determinado momento e terminar aqui. Poderá, se calhar, como recurso utilizar o 

Crioulo, mas não abusivamente, mas, enquanto recurso. Por exemplo, aquilo que acontece com 

professores que trabalharam aquela parte de adaptação, em determinado momento, um aluno se tiver 

dificuldade na aprendizagem, devem utilizar o Crioulo para ajudar o aluno apenas como recurso, mas, 
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não como refúgio. Muitas vezes, um professor estando numa situação que não consegue desembaraçar, 

refugia-se no Crioulo. Isto até pode ser mau para aprendizagem.  

… Eu acredito que os professores são capazes de ter a noção desse mal que a causar aos alunos, 

porque quando se está a ensinar de forma atrapalhada quer a língua, quer na língua irá influenciar os 

resultados, porque o aprendizado reproduz aquilo que aprendeu. Se você está a ensinar de forma 

deturpada, a aprendizagem será também de forma deturpada e logo o resultado que você poderá querer 

desse aprendizado não terá o resultado que ele vai dar. Imagina, por exemplo, que eu esteja a ensinar 

em meio-termo, que nem é Crioulo e nem é Português na aula de Matemática, Biologia, Ciências Naturais 

ou Geografia, faço uma prova em que eu vou procurar um Português mais simples, porque é uma prova 

que vai para casa e o encarregado de educação terá acesso a esta prova. Um aluno que nunca estudou 

o Português não vai responder pergunta nenhuma ou se responder, responderá da forma como 

conseguiu interpretar e assim sendo, o resultado vai ser aquilo que iremos ser. Há, pois, esta tendência, 

de nós os professores continuarmos a dizer que o aluno não estão a estudar, não querem isto ou não 

querem aquilo, deitando a culpa sempre em alguém, esquecendo que o resultado negativo também é 

nosso; nós somos o culpado desse resultado negativo. É preciso mudar esse estado de coisa em vez de 

estarmos a criticar os resultados.  

… Desde que se começa agora, porque estamos numa fase relativamente avançada na revisão 

curricular, mas ainda não temos o produto final. De modo que se se quer, efectivamente, no futuro vir a 

valorizar ainda mais a nossa língua materna, ao ponto de falarmos da oficialização do Crioulo e se 

começarmos a trabalhar, a fazer a revisão curricular… Os currículos são revistos de tempo em tempo, 

mas poderá haver a necessidade de fazer a revisão contínua. Ao nível do Ministério da Educação, a 

revisão é feita da forma que é feita porque não existe uma estrutura criada para o efeito. Mas, de vez 

enquanto, quando a gente está quase a cair, fazemos uma revisão do currículo. De modo que, estamos 

ainda a tempo de fazermos alguma coisa, introduzindo de forma clara a questão do Crioulo e da Língua 

Portuguesa, enquanto língua segunda ou língua não materna, sob pena de, daqui a dois ou três anos, ter 

a necessidade que mexer novamente no currículo, porque nessa altura não fomos capazes de introduzir 

as medidas necessárias para que, efectivamente, continuemos a concretizar a nossa caminhada para a 

oficialização do Crioulo e também tendo a atenção em Língua Portuguesa, enquanto língua segunda ou 

língua não materna. 

… Ai, se calhar daria uma resposta muito do senso comum, exactamente, porque não entendo bem da 

questão das línguas, sobretudo, do paralelismo que as línguas fazem. Eu, respondendo no senso 

comum, diria que o ensino do Português e do Crioulo devem ser feito em paralelo. E justifico esta minha 

opinião, pelo facto, de não ter o estudo profundo do estudo das línguas. Logo, por aquilo que tenho em 

termos da experiência própria, estudar por, exemplo, Português, Francês ou Inglês, apesar de ter raízes 

diferentes, a gente consegue, ainda que não seja grande sucesso, alguma coisa, mesmo fazendo em 
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paralelo, mas a gente deve fazer sempre a comparação sempre entre as duas línguas, do ponto de vista 

do pouco conhecimento que tenho do estudo das línguas. 

… Eu acho que são necessárias as duas línguas para os cabo-verdianos comunicarem. Aqueles que 

tiverem um desequilíbrio positivo do Crioulo teríamos que trabalhar ainda um bocado, porque senão 

estaríamos de certa forma a perigar com a nossa língua e a comprometer a outra. Poderíamos ficar, se 

calhar, ao meio termo, nem uma nem outra. Nesse momento é preciso fazer um percurso. Eu considero 

que ainda é necessário manter as duas línguas para a comunicação dos cabo-verdianos, e agora à 

medida que vai desenvolver os processos todos, cria-se as condições para na eventualidade, em termos 

do equilíbrio, que no meu ponto de vista, não falaria da monopolização do Crioulo, mas deixava o espaço 

para as duas línguas. É certo que é necessário a valorização das duas línguas e não pôr de lado o 

Crioulo. 

… Nesta perspectiva, criando as condições, nada me surpreende que chegaremos lá.   

Entrevista com Fátima Fernandes – professora de Línguas e Literaturas no ISE 

Fátima Fernandes: As vantagens do ensino em língua portuguesa, em português, como metodologia de 

ensino de língua segunda é um aspecto a ter em conta, é possível recolher vantagem deste ensino, mas 

do meu ponto de vista só com uma politica educativa, uma postura educativa governamental, isso quer 

dizer, tem que implicar a formação de professores, uma actuação muito próxima e permanente do 

Ministério de Educação junto das instituições de ensino, uma boa planificação do ensino pré-escolar e 

básico para que o ensino secundário não traga resultados tão desastrosos, um acompanhamento da 

aplicação dessas metodologias porque ensinar uma língua segunda, não ensinar como uma língua 

estrangeira, mas também não é ensinar como uma língua materna, e penso que isso tem causado 

problemas graves ao aproveitamento dos nossos alunos na escola primaria com consequências graves 

na escola secundária quando a preocupação do sistema é mais talvez contabilizar o número de 

passagens, o número de salas de aulas, as cadeiras e computadores que nos temos em cada sala, e não 

é tanto ver até que ponto os nosso professores estão a ensinar bem essa língua que veicular, que é 

oficial, mas não é língua materna, e normalmente a língua materna prevalece sobre a língua materna. 

Quando os nosso dirigentes colocam as preocupações noutro nível penso que nos somos do ponto de 

vista de prioridades isto pode ter resultados desastrosos numa distancia de 5 a 10 anos o que é 

praticamente uma geração. Isso que dizer que quando a pratica hoje não é tida em conta, não é bem 

aplicada, daqui a 10-15 anos é que vamos ter jovens que dizem saber falar língua cabo-verdiana, e não 

falam muito bem a língua portuguesa, resistem em expressar em língua portuguesa, e depois temos um 

sistema a funcionar dependente do uso desta língua. Uma das grandes vantagens que devemos pensar 

são como essa língua lhes beneficiará em termos pessoais. Por exemplo dificilmente será uma língua 

internacional. Português é a 5ª língua mais falada no mundo e isso devemos considerar como uma 
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vantagem e esse valor deve ser ensinado as criações desde o inicio de forma a quebrar a resistência a 

língua. 

Nós temos bons exemplos, bem sucedidos, e seria boa estratégia recolher os bons exemplos, que 

infelizmente estão mais nos professores mais antigos. Então há aqui um outro factor em termos de 

vantagens que é a relação histórica que o cabo-verdiano pode estabelecer com a língua portuguesa 

como língua segunda. Devemos incutir na escola primária essa valorização da língua portuguesa para no 

futuro poder comparar com a língua cabo-verdiana. 

Amália - A política educativa devera ser clara e bem definida em termos de ensinar ou não em português 

ou no cabo-verdiano, a partir de quando e durante quanto tempo, se se introduz o português a partir do 

Crioulo ou se é o inverso 

Ali você colocou uma questão muito pertinente. Nós desenvolvemos um discurso cultural, sócia, politica 

em favor da língua cabo-verdiana e sua valorização, mas depois temos um conjunto de situações que 

privam esta postura, quer dizer, dizemos que vai-se valorizar o ensino da língua cabo-verdiana, que é a 

nossa língua, que temos de a falar e praticar. Agora vamos identificar um conjunto de esforço que estão a 

ser postos em prática. Por exemplo, hoje nos temos uma dúvida em relação a isso, nesta instituição de 

ensino superior, temos prática de ensino em língua cabo-verdiana na formação dos professores (ex. 

língua e linguística cabo-verdiana, cultura cabo-verdiana) que vão ao encontro da valorização da língua 

cabo-verdiana. Mas as políticas educativas não se definem. Não sabemos até que ponto o nosso 

professor que é formado em Estudos Cabo-verdianos e Portugueses tem competência para introdzir os 

conhecimentos que ele tem nas suas aulas, no ensino da língua cabo-verdiana no liceu, no Ensino 

Secundário. Não temos professores formados para trabalhar em contexto bilingue no Ensino Básico. E 

mais, não temos, de facto um esforço de assumir uma postura séria em relação a essa questão. Por 

exemplo, o Ministério da Educação, penso que o Ministério da Educação deveria assumir mais essa 

questão da língua cabo-verdiana: quando começar, como começar, desenvolver projectos de estudo, eu 

não estou a dizer já de ensino, mas sim de estudo para se ver a partir de outros exemplos. Nós temos 

vários exemplos de países onde o contexto é bilingue: temos países francófonos, anglófonos, latino-

americanos. Temos vários exemplos. Podemos escolhê-los para estudar os casos. Patrocinar propostas 

de teses de doutoramento, estudos a nível de mestrado, pós graduação. Criar uma comissão nacional 

para o estudo da língua cabo-verdiana, com especialistas e não políticos, que possam explicar as 

vantagens e desvantagens de um ensino bilingue ou não, conforme as melhores propostas e dar a uma 

comissão poder para desenvolver projectos em várias fases, em todo o país, respeitando as 

característica do país. É um trabalho que vai demorar alguns anos. Não um trabalho de um ou dois anos. 

É um trabalho moroso. Para se poder dizer, hoje estamos em 2008 então, em 2010 podemos estar em 

condições de começar um ensino bilingue efectivo. Durante muito tempo continuamos a enganar-nos 

porque o professor fecha a porta da sua sala de aula e e o que acontece na sua sala de aula, os alunos é 
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que absorvem essa postura, essa falta de conhecimento, essa indefinição porque, ás vezes nós 

colacamos a culpa no professor, mas as vezes não é bem uma questão de identificar culpas. Porque às 

vezes o próprio professor se sente indefinido. A que explica melhor em Crioulo, apesar de ter estudado 

em português, porque não domina a língua portuguesa, o suficiente. Mas também não tem a grafia, a 

decisão escrita. Então é isso que está a faltar: trabalhos de tradução, obras científicas e escrita activa 

sobre a língua cabo-verdiana de modo a se poder chegar a decisão sobre a questão das variantes, a 

implementação do ALUPEC ou não, ou do outro sistema, desde que haja uma postura clara, poderemos 

ter bons resultados. Portanto isso passa pela definição da situaçãoda língua cabo-verdiana. Penso que 

neste caso os responsáveis se estão a enganar e a enganar-nos. 

Amália: ou então a não se preocupar suficientemente com o problema. Não identificar o problema visto de 

cor … para mim, é um grande preocupação ver que o professor está nessa missiva, recorre à língua 

cabo-verdiana como forma de se desembaraçar na explicação das matérias. Mas lança as provas em 

língua portuguesa e o aluno não tem nenhuma compreensão escrita do português, desde os primeiros 

anos de escolaridade e vem até aqui no ISE. E, muitas vezes, não é porque não domina a matéria, mas 

porque não domina a expressão escrita para colocar as suas respostas e também não tem o domínio da 

compreensão escrita. E acaba por ser o tipo de problemas que reflecte ao longo da vida. Portanto, para 

mim essa questão de ensinar na língua cabo-verdiana, sem ensinar a língua cabo-verdiana, porque não 

há ensino da língua cabo-verdiana e há variação da língua. Então que fazer nessa situação? E essa 

história de formação, o IP, o ISE, a Escola de Formação de Professores, nesse contexto de revisão 

curricular, o que vem alterar em termos de teoria, de prática, na formação dos professores?  

Fátima Fernandes: Não altera muito porque vamos voltar ao velho problema. Não altera porque o 

Ministério da Educação em relação a essa questão ainda não se decidiu. Porque se se faz a revisão dos 

programas de língua portuguesa no  ensino Secundário, o ensino secundário já devia apanhar os alunos 

com um domínio que não colocasse problemas porque já tiveram o básico. Então quando se faz a revisão 

dos programas do Ensino Secundário, quem está a fazê-los até pode ter em conta esses problemas, mas 

não é por aí. Porque ele faz a revisão desses programas de língua, de literatura portuguesa, numa fase 

em que os alunos já tiveram os tais seis anos, e que ele espera que ao iniciar o ensino Secundário já 

tenha um dominio. Mas o problema é que os seis anos não foram ensinados como língua segunda. E 

depois continuaremos, mesmo fazendo revisão curricular a mascarar o problema, porque vamos dizer 

que o professor tem que ter em conta a realidade. Mas que realidade é essa? Essa realidade não 

contemplou uma realidade bilingue, não estudou na língua cabo-verdiana. Estudou na língua cabo-

verdiana e na língua portuguesa pois é um ciclo de ferro … penso que, isso passaria à recomendações, 

eu vejo preocupações em todos os níveis. Há preocupações dos professores que estão envolvidos no 

processo, a unidade de desenvolvimento curricular. Tem essa preocupação. Ainda essa questão não está 

suficientemente estudade, descutida porque envolve quantos parceiros, linguistas, ministros, qwuem está 

a geria a questão da educação que não é facil em Cabo Verde, não so temos preocupação… mas 
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medidas concretas não há. Nós estamos a fazer uma revisão dos programas das disciplinas do Ensino 

Secundário, mas sem orientações específicas sobre a língua cabo-verdiana. Posso dizer que pode haver 

algumas novidades – não serão efectivas - como por exemplo a de introduzir textos de literatura cabo-

verdiana, logo a partir dos primeiros anos do Ensino Secundário, é  uma proposta, mas a maioria desses 

textos está escrita em língua portuguesa. A ideia é trazer com esses textos, é reforçar o factor identitário. 

É mais literatura do que propriamente língua. Então estamos a mascarar o problema: vamos dizer não! 

Que o aluno que lê um texto do António Aurelio Gonçalves, ou de Teixeira de Sousa vai se sentir mais 

cabo-verdiano. Não é verdade. Ele vai aumentar os seus horizontes, vai saber que há um… 

Amalia: do mesmo modo que lê um  Mia Couto, um… para abrir os horizontes…  

Fátima Fernandes: Exacto. Pensar o papel que a língua cabo-verdiana ocupa no nosso dia-a-dia issso já 

é tarefa realmente dos formadores, assim como nós, penso que nós temos aqui o ISE tem uma 

responsabilidade. O ISE é tutelado pelo MEES, portanto o MEES tem de ter. 

Amália: sobre uma questão que eu coloquei também em relação ao ensino na língua portuguesa,… se 

me permitir incluir ma afirmação que eu ouvi aqui de uma professora do ISE, não da área de línguas, que 

considera desnecessária a introdução da língua portuguesa nos planos curriculares de outros cursos. 

Isso tanto na relação do ensino na língua portuguesa… 

Fatima Fernandes: Bom, eu não vou questionar, eu não vou responder, eu não vou reagir directamente 

à posição dessa outra colega, mas eu, em relação a isto, tenho uma posição muito crítica, isto é, eu 

questiono muito o perfil dos nossos professores que, em outras áreas que não sejam directamente as 

áreas de línguas e mais indirectamente nas áreas de ciências sociais e humanas e muito mais 

indirectamente nas áreas das ciências exactas que pensam que, primeiro, que o português não é assim 

tão necessário e, na prática, reagem dessa maneira, por exemplo, ignorando a performance desses 

alunos, quer a nível da escrita, quer a nível da oral, relativamente à língua portuguesa. Eu questiono, por 

exemplo, situações em que você encontra aluno que tira uma nota de 17,18, 16 ou 15, a história, a 

filosofia, a matemática, e que depois não consegue passar a língua portuguesa. Eu questiono. Eu penso 

que um aluno que não tenha um bom desempenho a uma disciplina de línguas, é um aluno manifesta 

algumas dificuldades nas outras disciplinas porque as vezes se confunde operações básicas: sei lá – 

determinar, analisar, etc… eu questiono, eu penso que quando se diz que a língua portuguesa é 

desnecessária, ou é menos valorizada, talvez a minha postura também seja mais crítica porque eu 

também sou formada na área, porque eu tenho um percurso que eu penso que é muito interessante 

porque eu acho que nasci e vou morrer bilingue. Eu não tenho qualquer problema, nasci num contexto 

africano, cresci num contexto português, em casa sempre falei língua cabo-verdiana, formei-me em 

língua portuguesa como língua materna, no caso. Mas a minha língua materna é a língua cabo-verdiana 

porque os meus pais sempre falaram comigo em língua cabo-verdiana, e não tenho esse problema. 

Portanto não tenho talvez esse problema. Portanto talvez a minha postura seja a postura de alguém que 
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consegue ver as vantagens de dominar as duas línguas. Nas outras disciplinas, eu penso que é visível. E 

o que acontece aqui na formação. Nós conversamos muito uns com os outros e, nota-se que há aqui 

alguma resistência, nota-se alguma dificuldade em compreender essa situação e temos falado, de 

situações em que realmente quando o aluno tem um fraco domínio da língua portuguesa, eles têm 

disciplina de Língua Portuguesa - Práticas de Comunicação, normalmente eles têm dificuldades na 

realização dos outros trabalhos. Eu posso dar exemplos chaves que são os trabalhos de fim do curso. 

Ninguém liga à lingua portuguesa, enquanto está no curso, mas quando começa a realizar o seu trabalho 

de Monografia, vai sempre a professora de língua portuguesa, ele vem pedir ajuda para escrever frases 

simples. E aí você pergunta o quê que o aluno fez com a língua portuguesa. Penso que tem uma 

influência muito, muito directa na capacidade, na performance que eles têm nas outras disciplinas e isso, 

penso que é desde o básico. Eu não estou a dizer que as pessoas têm que ser sempre boa e que o aluno 

tem que ser sempre  bom. Mas cada pessoa tem a sua área para a qual está mais inclinada. Mas faz falta 

porque é bom para a leitura, é bom para a compreensão, é bom pra oralidade, é bom para a expressão, 

então o dominio que eu tenho, provavelmente, vai beneficiá-lo de que os professores do secundário 

devem reconhecê-lo. No meu caso aconteceu, né. O bom domínio da língua portuguesa, para mim foi 

sempre um factor de desenvolvimento nas outras disciplinas. Pporque posso ler mais, compreender 

melhor e interpretar, que é uma competência extremamente complexa - interpretar, analisar - e isso 

penso que advém do facto de eu ter um bom domínio da língua Portuguesa, de gostar de fazer sempre o 

melhor na língua portuguesa estando nas outras disciplinas expressando melhor em língua portuguesa. 

Se eu tiver um bom domínio e não sei se com os alunos, não sei se com os colegas, a Amália deve 

também ter isso em conta… 

Amália: Claro. Uma última questão é a questão é uma revisão do processo… a questão do ensino da 

língua Cabo-verdiana e na língua Cabo-verdiana. Agora  falando, não em termos de professora, mas 

como mãe cujo filho estuda numa escola primária. O quê que prefere: ensino da língua Cabo-verdiana e 

na língua Cabo-verdiana? 

Fátima Fernandes: Não. Neste momento, tendo em conta tudo o que eu já disse, primeiro eu não posso 

tomar meu filho ou situações como as do meu filho, como exemplos. Acho que nunca devemos fazer isso 

porque o meu filho é uma criança privilegiada como várias outras neste país. É um menino que consegue 

estudar em condições que os outros não têm. E não devo tomar isso como exemplo. Agora, daquilo que 

vejo, eu penso que não estamos em condições de ensinar a língua cabo-verdiana, nem na língua cabo-

verdiana. O que eu penso é que os professores do ensino básico deveriam ser altamente sensibilizados 

para as vantagens e as características do contexto bilíngue e poderia haver iniciativas breves, já, a curto 

prazo, iniciativas de introduzir situações formais, em que se aceita que o professor possa trabalhar com 

crianças num contexto bilingue. Isto seria uma situação, mas uma situação de responsabilidade. Isto quer 

dizer que não se pode passar a ideia ao professor de que sempre que ele entender deve introduzir a 

língua Cabo-verdiana. Não. Mas o professor pode, enquanto formador, ele forma valores, ajuda crianças 
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a se desenvolverem. Pode criar situações em que ele, ensinando em língua portuguesa, pode criar uma 

pausa, por exemplo, na aula, em que pode introduzir a língua Cabo-verdiana para que a criança sinta as 

duas línguas, desde contar histórias, como é que as duas línguas se cruzam, como é que elas interagem, 

como é que elas… qual é a posição de cada uma delas, pode jogar com as outras disciplinas, geografia, 

nas ciências integradas, etc. ou a própria matemática e então poder haver isso. Não sou favorável ao 

ensino em língua Cabo-verdiana, porque não há recursos e acho que isso poderia confundir a cabeça das 

crianças. Mas também não sou… acho que neste momento não podemos aceitar o tal ensino 100% em 

língua portuguesa porque isso fere, sobretudo as situações que sabemos que nós sabemos que são 

graves, de escola, de professores sem formação, de desigualdades, por exemplo, de crianças que 

chegam a primeira classe sem ouvir falar português e que de repente caem numa situação em que 

ouvem, vão ouvir, vão ter de falar, vão ter de escrever, então se pode criar alguma barreira, sobretudo 

afectiva, psicológica com essa nova língua porque a sociedade cabo-verdiana deverá, penso que vai ter 

cada vez mais possibilidades de colocar o cabo-verdiano permanentemente em contacto com essas duas 

línguas, permanentemente, através dos meios de comunicação, através das escolas, portanto a rede pré-

escolar está a funcionar, está a desenvolver-se bem, mas que isso passasse uma postura correcta do 

professor. Eu posso dar exemplo do meu filho. O meu filho faz isso. Na escola onde ele está eu não sei 

se são orientações para um ensino bilingue, mas eu sei que eles  têm conteúdos, há conteúdos, 

sobretudo sempre a nível da tradição oral, as adivinhas, há conteúdos de expressão plástica em que eles 

já introduzem, eles já tratam em língua Cabo-verdiana. E ele já vem pra casa e diz: “olha, eu prefiro falar 

o Crioulo de santiago, o Crioulo do Fogo, o Crioulo de Santo Antão,…”, e eles têm essa sensibilidade 

porque ele  agora passa as suas férias no Fogo e já  sabe que tal palavra não se diz assim no Crioulo de 

Santiago, e que não se diz assim em língua portuguesa. E penso que isso faz com que um criança 

enriqueça. Nós também temos essa responsabilidade. Por isso é que a nossa língua pode ser exemplo. 

Porque eu estou sensível a isso e trabalho com ele todos os dias em casa. Por exemplo, nós temos o 

hábito de falar as duas línguas. Eu falo com ele em língua portuguesa e falo com ele em língua cabo-

verdiana. Há situações em que falamos – eu faço mesmo propositadamente – em que eu falo com ele em 

português e ele responde-me em língua cabo-verdiana. Mas isso é porque eu estou sensível a isso. 

Temos muitas mães que não estão sensíveis a isso. Para eu dizer que sou favorável, se eu estivesse a 

dar exemplo de … diria que eu sou favorável. Seria favorável ao ensino bilingue desde a primeira classe. 

Se o exemplo fosse o meu filho. Mas como o exemplo … a nivel médio não é o exemplo do meu filho, eu 

prefiro dizer que ainda não temos condições para fazer o ensino… 

Amália: já agora, para terminar, que condições sugeria a ser criada pelo sistema educativo para que o 

ensino oficializasse… 

Fatima Fernandes: já dei vários. O primeiro é a assunção de uma postura por parte da tutela, do 

Ministério da Educação e essa postura poderia ser manifestada, consolidada por orientações que uma 

comissão criada para o efeito, uma comissão que integre pais, especialistas da língua. Especialistas da 
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língua, eu diria.Essas orientações deveriam partir dessa comissão. Isso iria levantar discussões, iria pedir 

debates, iria pedir inquéritos, análise de inquéritos a nível nacional. Isso seria um aspecto. Portanto, a 

determinação de uma postura do Ministério relativamente a isso: quando começar, como começar, com o 

apoio ou com orientaç~es específicas de uma comissão criada para o efeito. O apoio concreto à 

Formação Superior dos professores, quer do Ensino Básico, quer do Ensino Secundário, portanto isso 

significa que deveria haver um reforço na formação das escolas superiores, nomeadamente o ISE e o IP, 

com criação, ou de bolsas de estudos específicas para esse efeito, ou com o alargamento do nível de 

formação de modo a termos por exemplo, professores capacitados ensinar em língua cabo-verdiana e em 

língua portuguesa. Portanto, um curso superior Português / Cabo-verdiano - Língua. Não é língua e 

literatura, mas só língua. Podendo ter as outras …. Mas presumindo que fosse línguas. Depois um 

terceiro, que houvesse um cuidado na passagem de muitas informações que nos confundem, confundem 

a sociedade, sei lá… quando o Ministro da Educação, o Ministro da Cultura, ou o Primeiro Ministro, estão 

a dizer: “vai haver  vai haver um reforço da língua cabo-verdiana”, as pessoas têm que saber o que é, 

isso é muito, isso é vago. E o estudo, na prática, não temos. E depois temos cá um outro factor que é 

extremamente dificil de trabalhar que é a questão da identidade: as mentalidades. A Questão da 

mentalidade, penso que há uma re… eu estou em Cabo Verde há 13 anos e eu sinto que há uma 

resistência, relativamente à língua portuguesa que não se justifica. Há muita gente ainda que pensa que a 

língua portuguesa é uma herança colonial. Há muitos jovens 20 anos que pensam isso: “pa ké papia 

purtuges? Portuges é a lingua k‟es dixa‟nu li. lingua di brakus. Pa ké?” Pa ké? Isso são… quem nos diz 

isso são alunos de escolas superiores. Eu tenho alunos aqui no ISE que dizem: “N ka mesti papia 

portuges.” E então há essa mudança de mentalidade… 

Amália: … a oficialização da língua Cabo-verdiana com a questão da variante brasileira sobre o 

português??? 

Fátima Fernandes: Talvez, talvez… isso é uma questão,… também tá a trabalhar a mentalidade, tá a 

trabalhar a maneira, a atitude, os comportamentos, como é que as pessoas, que essas pessoas pensam, 

por exemplo, a televisão tem uma missão a cumprir nesse aspecto… fazer programas. A nossa televisão 

precisa de um programa diário, de cinco, dez, quinze minutos, não precisa de mais, entre o telejornal e a 

novela, porque a telenovela é a lider das audiências, ahn, então cinco, dez, quinze minutos todos os dias 

os três vezes por semana entre o telejornal e a telenovela, para explicar a origem do Crioulo, a formação 

do Crioulo, as variantes, os benefícios de escrever, não escrever, como entrevistar um professor, 

entrevistar um aluno, um jovem, aliar à linguística histórica, na sua perspectiva diacrónica, sincrónica, ver 

tudo isso… 

Amália: … e mostrar a necessidade de um cabo-verdiano ser bilingue… 

 Fátima Fernandes: … ser bilingue… 
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Entrevista com  o Dr. Marciano Moreira – Inspector Tributário 
 

Amália - Essa sua paixão pela língua cabo-verdiana; como é que pode me fazer uma 

abordagem sobre acções desenvolvidas em prol da língua cabo-verdiana e que participou 

nalgum grupo. 

 

Drº Marciano - Eu sai daqui com 18 anos fui à Jugoslávia, fazer a minha formação onde estive 

durante 10 anos a fazer curso médio, curso de língua (curso médio) e licenciatura. Depois 

regressei e fui para Canadá onde estive 1 ano lectivo, regressei e a seguir fui para Estados 

Unidos da América onde estive cerca de 3 anos. Ora, essa minha digressão pelo mundo 

permitiu-me dar valor àquilo que é nosso, que fomos nós a criar, que fomos nós a inventar, 

porque é só através das coisas que são nossas é que podemos afirmar no mundo. Não 

podemos afirmar no mundo tentando copiar os outros, porque copiando nunca a copiaremos 

na perfeição, não a copiaremos como ele é. Ora, acontece que quando cheguei à Jugoslávia na 

república que hoje é independente, a Macedónia, estive a falar com as pessoas mais velhas 

que me contaram sobre a história deles, sobre o processo de libertação e disseram-me que 

sentiram a sua independência, a sua soberania, a sua libertação quando pela primeira vez 

ouviram através da rádio a língua deles a ser falada na rádio nacional, porque antes era 

proibido, a língua deles esteve sempre subordinada na rádio. Isto é, não disseram que a 

independência deles aconteceu com uma bandeira qualquer que foi levantada, a 

independência deles aconteceu quando a maneira deles de falar deixou de ser objecto de 

troça, porque a maneira de falar de uma pessoa é a alma dela, tanto é assim, que quando você 

põe um americano a falar italiano ele muda de figura (feição), como se uma outra alma 

entrasse nele. Quando você põe um americano a falar cabo-verdiano ele muda de figura, como 

(…), língua é alma. 

 

Em relação à ALUPEC, essa é uma questão de (…), porque valorizo a minha língua. Com relação 

à alupec, quando cheguei à Juguslávia, de manhã ensinaram-me letras (o alfabeto deles 

portanto) e de tarde estava apto para escrever qualquer palavra da língua deles sem erros. 

Estive lá 9 anos, utilizei a língua deles intensamente, escrito, e nunca dei erro ortográfico. E 

isto por uma razão muito simples: é que cada (…) escreve-se só de uma maneira e pronto. E 

em português, já tenho uns quarenta e tal anos a estudá-lo e com alguma intensidade e algum 

empenho, julgo que o nível que atingi no seu domínio está superior, de longe, à média aqui em 

Cabo Verde, entretanto de vez em quando tenho dúvidas de como se escreve uma palavra e 

tenho que ir conferir no dicionário. Porquê? Porque o mesmo som, isto é, em português o 

mesmo som escreve-se de várias maneiras. Por conseguinte, cada vez que se bate numa 

criança, que se chama uma criança de burro, que se maltrata uma criança, na verdade o 

culpado foi quem a deixou uma ortografia sem lógica. Uma ortografia que teve lógia para os 

romanos, de acordo coma pronuncia deles, mas que deixou de ter lógica hoje 2000 anos 

depois. E é estúpido maltratar uma criança por causa de um povo que já nem existe. E por 

conseguinte, quando notei nos finais de 2006, que há um grupo de pessoas que de forma 

organizada está a lutar, para deitar abaixo o ALUPEC, eventualmente para deitar abaixo a 
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própria língua cabo-verdiana e reparei que essas pessoas são particularmente activas na 

comunicação social, designadamente na internet, e vi que não há ninguém a contraia-los ou a 

combatê-los, vi que embora não sendo (….) vi que os que são bons (?) não estão a combatê-

los, porque para mais são pessoas mal educadas, desrespeitam as pessoas, chamam nomes a 

esse senhor, que é o Sr Manuel Veiga que é um homem que tem  estado a lutar para a 

afirmação da nossa língua, chamam-lhe nomes, desprezam-no e muitas vezes vê-se por baixo 

desse desprezo o racismo no meio, bairrismos no meio e desprezo para o cabo-verdiano no 

seu todo. São pessoas, que estive nos últimos tempos a falar com elas através da comunicação 

na internet, de e-mail e etc., pessoas que os filhos não falam nada de crioulo, quem os netos 

não entendem nada de crioulo. Eles saíram de Cabo Verde porque Cabo Verde tornou-se 

independente e eles não queriam a independência. Agora estão reformados, já não têm nada 

para fazer, ficam a frente do computador a “mandar bocas” contra o Manuel Veiga, chama-lhe 

nomes, chamam nomes a badio, a Santiago e a tudo. E alguém tem que fazer alguma coisa, 

não podemos ficar aqui sentados, eles não hum…eles falam muito. É isso, não sei se está a 

perceber. 

 

Amália - Claro, perfeitamente. Mas, começou a lutar para a ALUPEC por causa dessa reacção 

contra a ALUPEC ou porque de facto considera que a ALUPEC é um alfabeto que dá satisfação 

à escrita do crioulo; que com a ALUPEC realmente conseguiremos promover a língua cabo-

verdiana. 

 

Drº Marciano - Diria, como decorreu da nossa exposição anterior, que é por essas duas razões: 

primeiro, devido ao meu passado tenho uma consciência firme, muito vincada no meu espírito, 

que devemos escrever cada som só de uma maneira. Tanto é que, lembro-me que dizia às 

crianças na Jugoslávia, comentava com elas que escrevo a língua deles melhor do que escrevo 

a língua portuguesa, que escrevo a língua portuguesa com erros ortográficos, que tenho que ir 

ao dicionário. Perguntavam-me porquê, se não ouço bem. Porque na Jugoslávia só uma pessoa 

surda ou com problema de surdez é que escreve mal, porque se ela conhecer uma palavra, se 

ela sabe uma palavra deve escrevê-la bem. Se não a escrever bem não a lê bem, percebe. 

Portanto tenho uma convicção muito firme que o alfabeto fonológico é um alfabeto razoável, 

tanto mais que todos os cientistas da língua o apoia. Tanto mais que, segundo a coisa que está 

no livro sobre o ALUPEC, depois de 1926 quando os cientistas da língua adoptaram o alfabeto 

fonético, alfabeto fonológico, conhecido por AFI (Alfabeto Fonológico Internacional) em Praga, 

todas as outras línguas em que as regras foram criadas posterior a esta decisão, têm seguido o 

alfabeto fonético, alfabeto fonológico. E nós não podemos vir com blá blá blá de tradição para 

maltratar a geração futura. Nós é que devemos sacrificar pela futura geração e não o 

contrário. De maneira que não há nenhuma razão para não apoiar o alfabeto fonético. E mais, 

tenho um sentimento profundo que o alfabeto que conjuga com a nossa língua é o alfabeto 

fonético ou alfabeto fonológico. Porquê? Porque na (…), conheço 7 línguas, falo com fluência 5 

delas, entre os quais um que é o principal, que é o inglês, porque como lhe disse estive no 

Canadá e nos USA, e de todas essas línguas aquela que é mais lógica é a língua cabo-verdiana. 
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Amália – Porquê é que o Srº acha que é mais lógica, por causa do alfabeto? 

 

Drº Marciano – É mais (…), não, não é o alfabeto. É mais lógico precisamente, estive a fazer 

alguma investigação, é que é característico para o crioulo em meter o crioulo matriz em 

termos de história. Outras pessoas dizem que hoje em dia só existe crioulo no mundo. Há 

pouco tempo estive a ouvir uma pessoa com uma certa credibilidade, a dizer que a língua 

europeia é crioulo, isto é, mistura de latim com outras línguas e por conseguinte a língua deles 

também é crioulo. Mas, tomando acepção, ou o entendimento mais recente da palavra 

crioulo, a nossa língua na geração dos crioulos mais modernos de nós que estamos por cá, é o 

primeiro a surgir e possivelmente na Cidade Velha, onde é também o meu berço, berço natural 

 

Amália – Ah o Sr é daí? 

 

Drº Marciano – Pois. Esta é mais uma razão que lava (…) “lua em que nasce lá onde nasci”, que 

é um património da humanidade, um contributo do nosso povo para a humanidade. E 

característico para o crioulo, como estava a dizer, o pormenor é que ele procura introduzir a 

lógica aonde não há. Em português intuíram que “merda” é feminino e foi posto no feminino. 

Na nossa língua ela não tem lógica, foi tiraram-lhe o feminino e ela ficou neutro. O neutro irá 

acompanhado do masculino. Em português intuíram que o “chão” é masculino. Na nossa 

língua ele ficou neutro. Feminino são apenas aqueles que nós vemos que podem “parir” e que 

é feminino. Até tchota (passarinho) se não soubermos se é macho ou fêmea ela ficará no 

masculino. Não dizemos, “aquela tchota é bonita”, mas dizemos “aquela vaca é bonita”. Mas, 

“essa tchota é bonita” não sabemos se é macho ou fêmea. Ir procurar se é macho ou fêmea, 

dá um bocado de trabalho, então fica no masculino. E quando você for procurar em termos 

flexionais efectivamente, pode notar que é mais lógico aprender “ eu, tu, ele” do que 

responder “serei, serás, será, não sei quê”, ou seja, uma miscelânea de flexões que a própria 

criança, digamos com 10 ou 15 anos em Portugal nascida em Lisboa dá erros, confundem-se, 

atrapalham-se no entre as flexões. Enquanto que em Cabo Verde nenhuma criança com 8 ou 9 

anos dá erros de verbo, ela fala correctamente. Não é por ser mais inteligente, é porque é mais 

lógico, a língua é mais lógica, não tem coisas supérfluas, coisas que não são necessárias, que 

não é indispensável. Por exemplo, estava a ler a discrição estrutural da língua cabo-verdiana 

do Drº Manuel Veiga, ele diz que a essa história do feminino e masculino do artigo não é 

pertinente, em maior parte dos casos não é pertinente. É tão impertinente que quando algum 

estrangeiro o conjuga mal toda a gente percebe, pode suscitar algum riso mas percebe-se. Se 

ele disser “o melga” você percebe, pode ficar a rir, mas percebe. Portanto a nossa língua em 

vez de fazer muitas flexões, usa uma partícula constante que é o pronome (ami, bo, el). “Ami 

n-bai” ou  “ami n-tem”; “bo bu tem”; “el é tem”; “nos tudu nu tem” . Em todos (pronomes) 

usa-se “tem”. E em termos de flexões, por exemplo: “leba”; “lebaba”; “lebado”; “lebada” e 

praticamente mais nada em termos de flexões. Há outras partículas os quais quer em termos 

de flexões (o, ba, da, do), quer em termos de palavras autónomas que se põe junto com o 

verbo para mostrar a modificação de tempo, modo etc., elas são constantes para todos os 
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verbos, pelo menos para todos os verbos (…), isto é, ensina-se para um caso (me, da, ba, da, 

do, me ta, fa ta), basta conhecer estas regras, conjuga-se todos os outros correctamente. 

Portanto é uma língua extremamente lógica. Tão lógico que quando estivemos no Roterdão, 

ficou claro que os estrangeiros aprendem a nossa língua rapidamente e quando a aprendem 

falam-na correctamente (bem), porque é uma língua lógica. E está demonstrado que todos os 

seres humanos nascem com uma lógica linguística. Bento de Azeinha diz que todas as línguas 

têm uma lógica, isto é, a gramática em todas as línguas tem a mesma estrutura, tem a mesma 

lógica. E em relação à nossa língua ela é efectivamente lógica e por conseguinte seria bom que 

também agora de forma consciente eu desse um contributo que coaduna com a sua natureza 

lógica, que é fazer uma ortografia lógica, uma ortografia em que tudo o que é supérfluo, tudo 

o que não é lógico será banido. 

 

Amália – Antes de falarmos sobre a ortografia, gostaria de relativamente àquela mesa 

redonda, saber de quem foi a iniciativa, quem constituía o grupo de promotores e se há 

documentos produzidos posteriormente como síntese desse encontro. 

 

Drº Marciano – Pois, (…) a melhor pessoa, no meu entendimento, para lhe responder esta 

questão é a Srª Adelaide, Adelaide Monteiro Lima. 

 

Amália – Ela fica aonde? 

 

Drº Marciano – Ela é responsável do Instituto de Investigação e Património Cultural 

 

Amália – Fica aonde? 

 

Drº Marciano - Fica num prédio atrás da Felicidade na Achada de Santo António, um prédio 

onde havia um supermercado. 

 

Amália – Felicidade! 

 

Drº Marciano – Pois! Atrás do supermercado Felicidade, onde antes havia um supermercado 

em que o Caca Barbosa era um dos responsáveis, não se lembra!? 

 



 

60 
 

Amália – Este não conheço. Conheço o da Felicidade 

 

Drº Marciano – Quando você vai da Praia para a Felicidade, antes de chegar à Felicidade lá no 

fundo existe um prédio e é aí neste prédio é que fica o Instituto de Investigação e Património 

Cultural. 

 

Amália – Mas é antes de se chegar à Felicidade? 

 

Drº Marciano – Imediatamente antes. É praticamente colado a ele. 

 

Amália – Porque a Felicidade que eu conhecia, não sei se ainda existe ou não, ficava na berna 

da estrada, junto à Escola Pedro Gomes, frente à frente ao BCA. 

 

Drº Marciano – Veja aqui, nós temos a Assembleia Nacional, não é, aqui nós temos a 

Felicidade, não é, e aqui nós temos o Instituto de Investigação e Património Cultural, 

entendeu!? 

 

Amália – Portanto, a pessoa chega aqui, entra por ali à frente e dá-se a curva aqui, não é? 

 

Drº Marciano – Não, não. Chega aqui e volta-se… 

 

Amália – Volta-se por essa rampa 

 

Drº Marciano – Aqui por exemplo tem um prédio que era de cooperantes portugueses. Os 

portugueses ficavam ali. 

 

Amália – Depois vou lhe enviar um e-mail. Você não tem o endereço de e-mail dela? Já fomos 

colegas de ensino de crioulo no Corpo da Paz. 

 

Drº Marciano – Pois, ela é que fez, juntamente com a Guilhermina o livro de ensino em 

crioulo. 
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Amália – Qual Guilhermina? 

 

Drº Marciano – Não é Guilhermina!? Aquela senhora que faz parte da mesa da Assembleia 

Nacional- 

 

Amália – Hermínia. Hermínia Corado. Sim, fizeram o livro de ensino em crioulo no Corpo da 

Paz. Foram elas quem o escreveu.  

Está bem. Vou ter dela para ver esta ideia e ver também se consigo obter algum documento 

sobre os resultados do encontro, o qual também tem interesse para mim.  

Agora, voltando para a questão da ortografia. Ortografia e língua padrão em si e ALUPEC 

constituem uma panela com ingredientes que resultam bastante puédico. Digo que é uma 

confusão que muitas vezes se faz e que facilita a dita reacção contra o ALUPEC, que é uma 

coisa diferente da língua padrão e da própria ortografia em si. Que comentário tem a fazer 

dessa situação.  

 

Drº Marciano – Penso que alguma confusão, às vezes, é de boa fé, mas muitas, não sei se 

maior ou não, é de má fé. Como você disse, claro está, o alfabeto é antes da sílaba, antes da 

palavra e antes da língua, claro está. Este é o primeiro passo e infelizmente já temos quase 30 

anos, em 79 é que foi apresentado a primeira proposta. Já estamos há 30 anos a arrastar o pé 

para um alfabeto. É demais, é tempo demais, é tempo de darmos outros passos.  

 

Amália – Você acha que os cabo-verdianos estão a fazer finca-pé para reter a língua cabo-

verdiana? 

 

Drº Marciano – Eu não diria cabo-verdianos, mas sim alguns. Alguns provavelmente estão à 

procura de uma forma para impedir o avanço da língua cabo-verdiana. Há inclusive aquelas 

pessoas que o fazem porque desprezam a língua cabo-verdiana, isto é, eles na verdade 

entendem cabo-verdianos como portugueses nas ilhas de Cabo Verde e tudo o que não é 

português ou parecido com português ou semelhante a português é para ser deitado fora, 

inclusive se pudessem, as pessoas mais escuras também já as tinham expulsado daqui. Este é 

um grupo. Um grupo que é bastante activo na internet. 

 

Amália – Mas é grupo de jovens ou de velhos? 
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Drº Marciano – É essencialmente velhos e poderá haver um ou outro jovem que os seguem, 

mas é essencialmente velhos. 

 

Amália – Mas é resultado de alguma mudança de política ou assimilação … 

 

Drº Marciano – Claro está. Eu não diria de política de assimilação. Eles são assimiladores. Eles 

são activos, isto é, eles são portugueses que dominavam aqui em Cabo Verde e querem 

continuar a dominar. Eles não são cabo-verdianos, entretanto dizem que são cabo-verdianos. 

Mas, eles são cabo-verdianos não admiram a língua cabo-verdiana que é a nossa identidade, 

são cabo-verdianos não admiram o batuque que é a nossa essência, são cabo-verdianos não 

admiram nada que é a nossa essência, são cabo-verdianos só de nome. Saíram de Cabo Verde 

porque nós quisemos a independência. E alguns foram corridos daqui debaixo da canção 

“Catchor di dós pé”, inclusive, segundo a comunicação social, queriam nos matar, isto é dar-

nos purgante através do veneno aí na “casa de água”. Não sei se ouviu esta história!? 

 

Amália – Não, não conheço. 

 

Drº Marciano – Portanto, logo depois de Abril de 74, quando começou a alarido da 

independência, quando viram que já não tinham controle, ou seja, inicialmente estavam a 

pensar que tinham o controle da situação, organizaram através daquele partido chamado UDC, 

não sei se ouviu falar!... 

 

Amália – Lembro-me. 

 

Drº Marciano - …que tinham o centro, certamente quando deu o caso, em S. Vicente!... 

 

Amália – Era UPIC – UDC. 

 

Drº Marciano – UDC, principalmente UDC. Então, quando viram que não estavam a conseguir 

controlar, que as pessoas estavam fervorosamente a favor da independência, dizem que, pelo 

menos saiu na comunicação social, que estavam a preparar purgante para irem deitar em 

“casa de água” para as pessoas … 
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Amália – Para todas as pessoas beberem!? 

 

Drº Marciano - … para todas as pessoas beberem e morrer, para extinguir  (…) que querem a 

independência. Então quando se descobriu, foram presos foram levados para o mesmo lugar 

onde estavam os que eram pró independência: Dico, o Martins e outros. 

 

Amália – Campo de Concentração. 

 

Drº Marciano – Foram postos aonde o Pedro Martins e os outros estavam. Foram postos aí e 

depois levados no avião militar para a terra deles. 

 

Amália – Mas aqueles que são portugueses? 

 

Drº Marciano – Não, estavam a fazer isso porque não entenderam que eles são cabo-

verdianos. Senão!! … eles não queriam a independência. 

 

Amália – Mas isso é grave! 

 

Drº Marciano – Pois, por isso saiu aquela canção “Catchor di dós pé”. E essas pessoas estão 

activos, até conheço alguns. São activos nesta história contra a língua. E efectivamente como 

você disse, intencionalmente porque são bastante esclarecidos, bastante bem formados, 

sabem muito bem a diferença entre alfabeto, sílaba, palavra, oração, paragrafo, frase, período, 

entre outros, paragrafo, texto e língua. Sabem que o alfabeto não é léxico, não é vocabulário 

nem dicionário. Sabem que não é gramática, é só a primeira parte da gramática. 

 

Amália – Mas esse grupo de contraditores residem, concentram mais no norte ou no sul? 

 

Drº Marciano – Não sei. Do meu ponto de vista a maior parte deles estão fora de Cabo Verde.  

 

Amália – E dão a cara dali! 
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Drº Marciano – Dão a cara. Neste mundo global que a internet, ficam na cochinchina e 

mandam a boca contra nós. É, primeiro foram repatriados para a terra deles, Portugal. E de 

Portugal espalharam-se para todo o mundo. Há pouco tempo recebi um e-mail de uma pessoa 

que vive no médio oriente, mais concretamente em Boldavi, está a mandar bocas contra a 

nossa língua, etc., etc., tentando transformar-nos em racistas, porque têm outra estratégia: 

não são eles os racistas, nós é que somos racistas, africanistas, como se não fossemos 

africanos. Nós queremos ser aquilo que nós somos. E afinal chamam-nos africanistas, 

africanizado e várias palavras estúpidas. 

 

Amália – Então o senhor recebe muitas ofensas? 

 

Drº Marciano – Claro, claro, claro. 

 

Amália – Mas o peso (…) 

 

Drº Marciano – Aliás, hoje saiu um artigo no Liberal, que segundo a investigação feita pela 

Direcção Geral de Comunicação Social, é o 2º jornal on-line mais lido depois da asemana on-

line, embora ele (Liberal on-line) diz que o líder é ele… 

 

Amália – Ele diz que ele é líder!? 

 

Drº Marciano - …sim, então hoje saiu um artigo meu no Liberal a levantar voz contra uma 

pessoa que se fez passar por mim e fez comentário em meu nome. Odeiam-me de tal forma 

que fazem comentário em meu nome. Eventualmente para …  

 

Amália – No Liberal? 

 

Drº Marciano - … no Liberal, para desmoralizar-me, para afugentar-me dali e terem campo 

livre. Saiu um artigo meu a condenar isso. Saiu hoje, o nome do artigo é: “Mensagem, mensagi 

apos”.  

 

Amália – Mas no Liberal não pedem e-mail para confirmarem? 
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Drº Marciano – Infelizmente, não pedem. 

 

Amália – Então é só meter o comentário!? 

 

Drº Marciano – Mete-se o comentário que você quiser, o e-mail que quiser e o nome que 

quiser. Já no blog eles pedem e-mail e password. Portanto uma pessoa que não sabe o meu 

password não pode pôr o meu e-mail. 

 

Amália – Evidentemente. Deviam ter uma forma de filtrar e garantir a segurança… 

Drº Marciano – Pois, pois. 

 

Amália - …porque as pessoas não estão dispostas a serem agredidas no correio electrónico. 

 

Drº Marciano – A senhora tem toda a razão. Não é no correio electrónico, é nos jornais on-

line. 

 

Amália – Mas de qualquer forma acaba por … 

 

Drº Marciano – É claro, ele apropriou do meu e-mail. Colocou o meu e-mail, o meu nome que 

é “Marciano di nha Ida Padre Nicolau Ferrera”. Por causa também desse pormenor: Nha Ida 

que é natural da Cidade Velha, Padre Nicolau Ferreira é natural da Cidade Velha, a mãe dele 

era natural da Cidade Velha, portanto tenho um passado de carácter na Cidade Velha que vem 

de há séculos e o meu bisavó não era uma pessoa qualquer. Ele nasceu na “Casa Grande” na 

Cidade Velha, embora esteja hoje em ruínas, mas era uma Casa Grande que tinha um sentido e 

um significado aqui em Santiago. Portanto pode significar alguma coisa. 

 

….. Telefone a tocar… 

 

Amália – Pois é, voltando a outra questão: há tempos recebi um inquérito que estavam a 

fazer, sobre a avaliação da ALUPEC. Recolheram muitos resultados? 
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Drº Marciano – Como você sabe, do meu ponto de vista, o Governo tem estado a fazer muito 

pouco, para não dizer nada, do ponto de vista da promoção da língua cabo-verdiana, embora 

seja tarefa fundamental. Encontramos no artigo 7 alinea i) da nossa Constituição que uma das 

tarefas fundamentais do Estado de Cabo Verde é a promoção da nossa língua. No entanto, não 

o faz ou praticamente não faz nada.  

Acontece que em 98 publicaram o alfabeto e quando senti a necessidade de fazer alguma 

coisa, saia aqui no centro do país, capital, plateau e perguntava às pessoas, licenciadas, 

formadas etc., para não dizer às pessoas analfabetas e semi-analfabetas, a maior parte não 

sabia o que era ALUPEC e muito menos as regras do mesmo. Mas, não têm culpa, o Governo 

não o divulgou, não fez nada para o divulgar. E não obstante algum esforço que tenho feito 

recentemente, que me parece que constitui junto com outros esforços individuais, tipo 

carolice de cada um, como a de Tomé Varela, Dany Spínola e outros que têm contribuído para 

a divulgação desse alfabeto, acontece que efectivamente, mesmo aquelas pessoas que o 

defendem, talvez defendem a língua cabo-verdiana porque suponham que as pessoas que 

estão por detrás dela, nomeadamente Manuel Veiga, são pessoas responsáveis e fiáveis e por 

isso o apoiam sem saberem exactamente o que é. Portanto muitas pessoas, mesmo aquelas 

que o defendem não conhece a regra dele, nunca o experimentaram ou o experimentaram de 

forma muito causístico, não estão em condições de avalia-lo, de dizer se é uma coisa boa ou 

não. E claro, o povo é uma pessoa responsável, não mandam boca à toa. Só aquelas pessoas 

de má fé que não conhecem ou não querem conhecer, ou conhecem mas, por outras razões 

mandam boca contra a ALUPEC, fazem intencionalmente ou não, confusão entre a ALUPEC e a 

língua, associando pormenores do santiaguense ser mais activo no uso da língua cabo-

verdiana, pormenores de que o ALUPEC é badio ou só serve para os badios e outras asneiras 

do tipo. Por conseguinte, na sequencia do que, segundo a senhora Adelaide deixou saber na 

Mesa Redonda, o numero de pessoas que respondeu a avaliar, é um numero muito reduzido, 

são cerca de vinte e tal.  

 

Amália – É muito pouco. 

 

Drº Marciano – Os que avaliaram, todos avaliaram positivamente. 

 

Amália – Se calhar, eu tenho mais respostas, porque no meu inquérito fiz também esta 

pergunta. Este é um exemplo, a partir daqui até… Já a partir dali é outra história. Este inquérito 

foi aplicado a professores e isto leva-me a perguntar: sabendo que a iniciativa da ALUPEC 

partiu de um Ministério que não é a da Educação, o que sabe sobre o envolvimento do 

Ministério da Educação (ME) reconhecendo que potencialmente o ME podia ser um Ministério 

empreendedor. 

 

Drº Marciano – Não percebi bem a sua pergunta. 
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Amália – Bom, para o ALUPEC, houve a iniciativa de criação de uma proposta de alfabeto. 

Certamente que essa iniciativa não foi do ME, quando muito do Ministério da Cultura (MC). 

 

Drº Marciano – Pois, como sabe, pelo menos o conhecimento que eu tenho, em relação à 

ALUPEC, primeiramente o Ministério da Cultura através do Departamento da Cultura esteve 

ligada à Educação, desde 75 até ao momento. Se calhar a maior parte do tempo esteve ligada 

a Educação, Houve um período em que esteve ligada à comunicação social etc., mas a maior 

parte do tempo esteve ligado à Educação. Como lhe disse esta questão da ALUPEC começou 

desde 79, portanto o ME por estar junto (ligada) à Cultura, ela estava envolvida. Certamente 

que, do meu ponto de vista, o ME deve ter co-liderado. Co-liderado nomeadamente porque, 

os cientistas dizem que é lógico que uma criança aprende melhor se lhe for explicada em 

língua a que ela percebe melhor e se o ME tem por objectivo encontrar uma forma de melhor 

explicar, de melhor ensinar, ele deve ser defensor da língua materna. Aliás, é por causa disso 

que a UNESCO é activo neste processo de promoção da língua materna, porque é condição 

para a eficácia do ensino. 

 

Amália – Agora vamos centrar um bocado, porque como lhe disse no e-mail, na perspectiva do 

ensino. O senhor pensa ou acha que ensinar em língua materna de uma forma geral, é mais 

lógico e mais claro para o aluno. Ora, neste contexto actual em que nós estamos, acha que é 

mais seguro e promissor ensinar em crioulo ou em português? 

 

Drº  Marciano – Certamente que para ensinar em língua cabo-verdiana, a primeira coisa a 

fazer é estruturá-la. Depois há que se formar pessoas e só depois com pessoas formadas e com 

material didáctico para ensinar e estudas (…), só que efectivamente, por exemplo há que 

tomam este aspecto e dizem: “não, não devemos oficializar a língua cabo-verdiana”. Porque 

(…) 

 

Amália – Essa é história, né! 

 

Drº Marciano – Pois! Do meu ponto de vista, oficializando a língua cabo-verdiana daria as 

pessoas muito mais força ou exercia-se uma pressão muito maior sobre o governo no sentido 

de criar as outras condições para que o nosso ensino seja mais eficaz, passe a ser mais eficaz, 

porque (…), isto é, somos um país independente, temos que competir com o mundo e uma das 

condições é que a nossa formação seja mais eficaz. E temos que criar todas as condições 

necessárias para que a nossa formação passe a ser eficaz, e a língua é a base. 
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Amália – Língua de ensino. 

 

Drº Marciano – Pois! A língua é a base. Não podemos continuar a usar um código de 

comunicação que não é natural, e embora há pessoas tão alienadas, tão estúpidas que 

confundem a língua portuguesa com a ciência, com o saber, entretanto, as pessoas 

esclarecidas sabem que os Prémios Nobel da ciência das diversas áreas do saber, não são 

dominados por lusófonos e muito menos por portugueses. Na minha área existe sessenta e tal 

Prémios Nobel de economia e nenhum deles é português, por outras palavras, tudo o que se 

ensina na minha área, que é a economia, que eu domino e que sou Mestre por uma 

Universidade Centenária Estatal Americana- a Universidade de Miami – os portugueses não 

deram nenhum contributo, senão teriam Prémio Nobel. Tudo o que se ensina em português, 

na língua portuguesa, da ciência económica é traduzido de outras línguas, isto é, mastigado, é 

um conhecimento mastigado. Se você quiser saber melhor terá que ir à língua na qual ela foi 

feita pelo autor… 

 

Amália – Para a obra original. 

 

Drº Marciano - …pois, então é um saber mastigado. É já com saliva, não é uma comida pura. 

Percebe! Por conseguinte, só um pessoa profundamente alienada, profundamente estúpida é 

que pensará que se ensinarmos as nossas crianças sobre internet, sobre telemóvel, sobre 

telecomunicações, sobre ciência da telecomunicação na nossa língua, elas não percebem, ou 

não fazem o telemóvel ou não o usam bem. Só um estúpido, profundamente estúpido é que 

(…), porque esta coisa aqui não tem nenhuma língua… 

 

Amália – Ela está gravando. 

 

Drº Marciano – Já sei! Portanto basta saber a sua essência você pode construí-la. 

 

Amália – É verdade.  

 

Drº Marciano – Você pode construí-la pensando no japonês, no chinês, no inglês, em qualquer 

língua. 

 

Amália – Exactamente. Isso para dizer que se tivéssemos as condições que disse há bocado, já 

podíamos começar a ensinar na nossa língua. 
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Drº Marciano – Pois, claro. 

 

Amália – Mas, daqui há quanto tempo é que pensa que vamos ter as referidas condições e que 

você aconselha a começar a ensinar na nossa língua. 

 

Drº Marciano – É claro que depende da determinação do nosso Governo. 

 

Amália – Portanto, depende das medidas politicas… 

 

Drº Marciano – Pois, medidas políticas para estandardizar a nossa língua. A estandardização 

pode seguir diversas ilhas, como por exemplo, escolher apenas a variante matriz, a variante 

mais falada ou a variante da capital. Todas essas 3 coincidem mais ou menos com a mesma 

coisa, que é a variante de Santiago. Ou então, como o Manuel Veiga costuma dizer, seguir a 

variante dominante ou de força que a variante de Santiago e de São Vicente, ou seguir a 

variante mais representativa, como se encontra desenhada na Gramática da Discrição 

Estrutural da Língua Cabo-verdiana, que engloba as variantes mais representativa que são as 

do Fogo, Santiago, Santo Antão e São Vicente. Estes, pelo menos até recentemente, até 

digamos ao Censo 2000, representavam cerca de 90% da População de Cabo Verde, portanto é 

representativo. Ou então, como por exemplo, o senhor Ministro disse recentemente 

publicamente, estuda-se todas as variantes, estuda-se todas as variantes, isto é, preparam-se 

pessoas em todas as variantes, e cada aluno dominará a variante da sua ilha. Se não tiver 

coincidência dominará a variante da sua região mais a variante representativa da outra região. 

Portanto uma pessoa, por exemplo de Santo Antão, um aluno estudará a variante de santo 

Antão, a variante de São Vicente e a variante de Santiago. Uma pessoa de S. Nicolau estudará a 

variante de S. Nicolau, a variante de S. Vicente e a variante de Santiago… 

 

Amália – Quantos crioulos acha que há em Cabo Verde? 

 

Drº Marciano – Em principio cada ilha tem uma variante principal, embora, por exemplo em 

Santiago, existe várias sub-variantes, não é!  

Portanto uma pessoa da Brava estudará a variante da Brava, a variante de Santiago e a 

variante de S. Vicente. Uma pessoa do Fogo estudará a variante do Fogo, a variante de 

Santiago e a variante de S. Vicente. Isso porquê? Porque se estivermos a falar com pessoas da 

mesma ilha, falamos a nossa variante, se estivermos a falar com pessoas de uma outra ilha e 

da mesma região falamos a variante daquela região, se for de uma outra ilha e de outra região 
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falamos a variante principal daquela região. E essa filosofia que o Ministro da Cultura 

recentemente na abertura da Mesa Redonda defendeu. É uma hipótese. Eu por exemplo nos 

artigos que publiquei no jornal “A Nação”, não sei se chegou a ler, parece-me que lhe enviei…. 

 

…Telefone a tocar 

 

Drº Marciano - …. Sim, não sei portanto se chegou a lê-los. Parece-me que lhe enviei nos 

artigos publicados de princípio até Março. Parece-me que me pediu e lhe enviei. O título era 

“Oficialização e variantes crioulo: que solução”. Há também um artigo publicado com uma 

pequena alteração ou complemento numa revista do Consulado de Cabo Verde em Boston, 

que defende uma outra abordagem que é bastante parecida com esta última posição do Srº 

Ministro, que é uma posição pessoal dele. Ele fez a questão de esclarecer que não é 

necessariamente na qualidade de Ministro ou que não é a posição do Governo (…). Ora, 

portanto essa posição que expus não quer dizer que é a melhor, mas possívelmente é aquela 

que encontra menos resistência porque ela valoriza todos os valores, isto é, far-se-á uma 

investigação para identificar aquilo que é comum na nossa língua de Santo Antão à Brava. Não 

sei se leu isso!? 

 

Amália – Ler não li, mas essa ideia coincide com a ideia que eu também tenho. Não sei se é em 

todos os aspectos, mas pelos menos, eu também penso que a unificação linguística, deve 

partir disto. De se verificar o que é a essência do crioulo cabo-verdiano, porque no meu ponto 

de vista (há bocado perguntei-lhe quantos crioulos nós temos), portanto eu considero que nós 

temos um crioulo cabo-verdiano, ou seja, uma língua cabo-verdiana. Agora, podemos é ter 

variações, assim como todas as línguas têm variações. Mas de toda a língua cabo-verdiana há a 

maioria de aspectos comuns e há particularidades, e essa particularidade pode ser vista como 

riqueza. Riqueza linguística que será incorporada na língua considerada como padrão a ser 

oficializada. Não se vai oficializar o crioulo de Santiago, ou o crioulo de S. Vicente, ou de tal 

sítio. Oficializa-se o crioulo cabo-verdiano, ou seja, a língua cabo-verdiana. Agora, os aspectos 

que são particulares de todas as línguas (variantes!?) que têm que ser estudados por todos (…) 

cabo-verdianos. Tu aprendes, isso mas tens que saber o que é particular naquela outra 

paragem, para que também saibas falar, falar e escrever sobretudo, porque para mim o 

problema maior neste momento e a valorização da escrita. Nós todos entendemos um ao 

outro, por todo o lado aonde se vai, desde que queiramos entender, porque às vezes não se 

quer entender (…). Pronto é essa a minha sensação que eu tenho. 

 

D 

  

 



 

71 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA DO SISTEMA EDUCATIVO DE CABO VERDE 

 



 

72 
 

 

 

 



 

73 
 

ENUNCIADOS DE PROVAS DA 1ª FASE 

 

 

 



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

 

 



 

76 
 

 


