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Resumo 

Esta Tese “Liderança e Formação de Professores em Cabo Verde” compõe-

se de sete capítulos, nomeadamente, uma introdução referente ao interesse e a 

atualidade do tema que se justifica pela extrema carência: de professores, de 

infraestruturas escolares e instituições educativas de todo o tipo e, do ensino tradicional 

centrado no professor dos primeiros anos do período pós independência. A metodologia 

qualitativa com suporte de um Guião de Entrevista, flexível e semiestruturado, 

apresenta-se como aquela que melhor se ajusta aos objetivos deste trabalho de 

investigação.  

A seguir, encontram-se os capítulos 1º ao 7º onde são abordados assuntos 

como: lideranças nas organizações sociais, educativas e os paradigmas sobre a educação 

e formação; as mudanças sociais, políticas e a evolução do sistema educacional em 

Cabo Verde; a normalização do sistema educacional cabo-verdiano; metodologias e 

estratégias de investigação; a realização do estudo de caso dos três sujeitos desta Tese 

(Pedro Pires, Bartolomeu Varela e Amândio Brito) de investigação e, finalmente; as 

conclusões, limitações e perspetivas de desenvolvimento da investigação. 

Importantíssimas Fontes, utilizadas neste trabalho de investigação, 

nomeadamente, documentais, bibliográficas, normativos e de internet, encontram-se na 

parte final da Tese. Nessa parte da Tese encontram-se os Anexos, também importantes 

para a compreensão do objeto de estudo. 

As conclusões e os resultados desta Tese visam contribuir para o melhor 

conhecimento científico do tema e constituir mais-valia ao nível interno do país e para 

os países insulares com as características semelhantes às de Cabo Verde.  

 

Palavras Chaves: Lideranças, educação, formação de professores, desenvolvimento, 

processo de ensino-aprendizagem, alunos, normalização e direção de escolas. 
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Abstract 

 This study entitled Leadership and Teacher Training in Cabo Verde, 

comprises seven chapters: namely an introduction referring to the interest and relevance 

of the theme which is justified by the extreme deficit of teachers, school infrastructures 

and educational institutions of all sorts, and a traditional teaching approach centered on 

the teacher of the first years of the Post-independence period. The qualitative 

methodology supported by a flexible and semi-structured Interview Guide, revealed to 

be the most suitable for the objectives of this study. 

 Following are the seven chapters - 1 to 7- that address issues such as:  

 Leadership in social and educational organizations and the paradigms on 

education and training;  

 The social, political and educational changes in Cabo Verde;  

 The standardization of the Cape Verdean educational system; Research 

methodologies and strategies;  

 The execution of the case study of the three subjects of this study (Pedro Pires, 

Bartolomeu Varela and Amândio Brito) and finally;  

 Conclusions, limitations and prospects for the research development. 

 The final section of this study comprises relevant sources such as, documents, 

bibliography, regulations, and Internet. Annexes, which are important for the 

understanding of the object of the study, are also part of this section. 

 The results and conclusions of this study aim not only to contribute to a better 

scientific knowledge of the subject but also to provide benefit to the domestic level of 

the country and to the island countries whose characteristics are similar to those of Cabo 

Verde. 

 

Keywords: Leadership, education, teacher training, development, teaching-learning 

process, students, regulations and administrations of schools. 

 

 

 



  

 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

27 

 

 

 

 

27 

Siglas & Acrónimos  

AB – Amândio Brito 

APC – Abordagem por Competências 

BAD – Banco Africano de Desenvolvimento 

BM  – Banco Mundial 

BV – Bartolomeu Varela 

CDEAO – Comunidade de Desenvolvimento de Estados da África Ocidental 

CEP – Célula de Execução de Projetos 

CFCaD – Curso de Formação Contínua e a Distância 

CNU – Comissão Nacional para UNESCO 

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

DCREP – Documento de Crescimento e Redução da Pobreza 

DGEBS – Direção Geral de Ensino Básico e Secundário 

DNE – Direção Nacional de Educação 

DGEFA – Direção Geral de Educação e Formação de Adultos 

DGPOG – Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão 

DME  – Delegação do Ministério da Educação 

EB – Ensino Básico 

EBIS – Projeto de Ensino Básico Integrado de Santiago 

EFP – Escola de Formação de Professores 

EHPPE – Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar 

EMP – Escola do Magistério Primário 

EPC – Educação para a Cidadania 

EPT – Educação para Todos 

FASE – Fundo de Ação Social e Escolar 

FEPROF – Formação em Exercício de Professores 

GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento 

GOP – Grandes Opções do Plano 

IGE – Inspeção Geral da Educação 

LBSE – Lei de Bases do Sistema Educativo 

INAG – Instituto Nacional de Administração e Gestão 

ICJS – Instituto das Ciências Jurídicas e Sociais 

IES’s – Institutos de Ensino Superior 

IP – Instituto Pedagógico 



  

 

 

28 

 

 

 

 

28 

ISECMAR  – Instituto Superior de Educação e Ciências do Mar 

ISCEE – Instituto Superior das Ciências Económicas e Empresariais 

IUE – Instituto Universitário de Educação 

ME  – Ministério da Educação 

MESCI – Ministério do Ensino Superior Ciência e Inovação 

MJEDRH – Ministério da Juventude Emprego e Valorização dos Recursos Humanos  

MPD – Movimento para a Democracia 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

OGE – Orçamento Geral do Estado 

OMD  – Objetivos do Milénio 

PP – Pedro Pires 

PAICV  – Partido Africano de Independência de Cabo verde 

PAIGV – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde 

PE – Plano Estratégico 

PFIE – Programa de Formação e Informação para o Ambiente 

PNAE – Plano Nacional de Alimentação Escolar 

PROMEF – Projeto de Renovação e Extensão do Ensino Básico 

QUIBB-CV - Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-estar – Cabo 
Verde 

RNTE – Rádio e Novas Tecnologias Educativas 

UF – Unidades Formativas 

UM- Universidade do Mindelo 

UNICA  – Universidade Intercontinental de Cabo Verde 

Uni-CV  – Universidade de Cabo Verde 

Uni-PIAGET - Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

US- Universidade de Santiago 

 

 

 

 

 



  

 

 

29 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

31 

 

 

 

 

31 

RESUMEN EN ESPAÑOL 

La rápida evolución de la sociedad global actual es una realidad que presenta 

desafíos cada vez mayores y complejos para las instituciones educativas. Esta situación 

origina, a nuestro juicio, la necesidad de promover líderes y liderazgos estratégicos, 

capaces de orientar y anticipar el futuro con aquellas acciones que puedan contribuir a 

satisfacer las necesidades de los alumnos, de la comunidad educativa y de la sociedad 

en general. 

La necesidad de liderazgos esta presente en muy distintas situaciones, ya sea en 

la vida personal o en las organizaciones. A este propósito Colin Powell, antiguo 

Secretario de Estado Norte-americano, decía que los grandes líderes casi siempre son 

excelentes simplificadores, que consiguen pasar por discusiones, debates y dudas para 

ofrecer una solución que todos puedan entender. 

Leithood, Seashore, Anderson e Wahlstrom, (2004) refieren la atención 

creciente y el interés generalizado que el liderazgo educativo suscita actualmente en la 

administración y gestión de las escuelas, por parte de los gobiernos, de las familias, de 

los profesionales de la educación y de los investigadores. La tendencia, principalmente 

se debe, al hecho de que en distintas investigaciones se han apreciado relaciones 

positivas entre los modelos de liderazgo practicados y el aprovechamiento de los 

alumnos y organizaciones escolares, prácticamente en todo el mundo. 

Documentos importantes de la UNESCO, (2002: 2004), mencionan que en los 

PED1 la escasez de profesores y su  bajo nivel de cualificación han amenazado y 

amenazan la calidad de la oferta educativa y constituyen uno de los grandes obstáculos 

en su proceso de desarrollo. Cabo Verde, país independiente en fechas próximas2, ha 

pasado por esta similar penuria, sobre todo en los primeros años de su autonomía 

teniendo que en ocasiones recurrir para su desarrollo a profesores de escasa 

                                                           

1 PED: Países en Desarrollo, del cual Cabo Verde formó parte hasta el año 2005, cuando pasó a 
pertenecer al grupo de países de rendimiento medio, considerando esta evolución, tras análisis en base a 
indicadores de desarrollo. 
2 El archipiélago de Cabo Verde está situado en la Costa Occidental de África y fue Colonia de Portugal 
durante cinco siglos. Se hizo independiente como Colonia Portuguesa el 5 de Julio de 1975 después de 
años de lucha por su  libertad desde finales de los años 1950 y durante la década de 1960. Contribuyo a 
ello las exigencias del Partido Africano por la Independencia da Guinea y Cabo Verde (PAIGC), fundado 
por Amílcar Cabral, considerado el padre y fundador de la nacionalidad cabo-verdiana. Junto a Cabral, 
otros nombres como Arístides Pereira, Luís Cabral, Abilio Duarte y Pedro Pires, respectivamente, 
primeros Presidentes de la República de Cabo Verde, de Guinea-Bissau, I Presidente da Asamblea 
Nacional y I Primer-ministro da Guinea y  Cabo Verde después de la independencia. 
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cualificación, con perfiles académicos extremadamente dispares e insuficientes para el 

ejercicio de la docencia, a docentes ayudantes provenientes de países amigos y 

colaboradores, especialmente en determinados niveles de enseñanza, por ejemplo en el 

secundario, al mismo tiempo que invertía  fuertemente en la formación de profesores. 

En Cabo Verde, en 1975 faltaba prácticamente todo y se trataba de un país 

totalmente desprovisto de recursos naturales que pudiesen contribuir a lograr un cierto 

proceso de desarrollo, situación que se veía agravada por la elevada tasa de 

analfabetismo, (en torno al 70%).  Pedro Pires, en 2012, hizo la apuesta para buscar  

recursos financieros en distintos grupos sociales y en organizaciones internacionales, 

como el Banco Mundial y otros, destinados a la realización de importantes inversiones 

en el sector educativo y en la formación de profesores, considerados por los líderes de 
3entonces como los desafíos mas importantes para una joven nación. 

En el devenir de los años, se fueron formando profesores, se construyeron 

infraestructuras escolares en todas las islas del Archipiélago, y se crearon e 

implementaron legislación y normativas tendentes a la normalización del sistema 

educativo. Lo mismo sucedió en lo concerniente a la formación de profesionales para la 

dirección y administración de escuelas, situación confirmada hasta el momento actual y 

agravado por la falta de trabajos de investigación y de una cierta producción científica 

en ese dominio, siendo en la actualidad todavía escasa, en el espacio cabo-verdiano que 

investigamos. 

I.  Justificación, interés y actualidad del tema  

Abordar la cuestión del liderazgo en el sistema educativo en Cabo Verde implica 

hablar previamente, de la extrema carencia de recursos en los primeros años del período 

de la independencia: escasez de profesores, de infraestructuras escolares y de 

instituciones educativas de todo tipo, y una de una enseñanza tradicional centrada 

básicamente en el profesor. De esos momentos es justo resaltar las escuelas de 

formación de profesores de enseñanza básica y de enseñanza secundaria, denominadas 

EHPPE 4 (ex-Escuela de Variante), de EMP5, y de EFP/ISE6, que formaban profesores 
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para los diversos niveles de los subsistemas educativos, docentes que significaron una 

aportación importante para la evolución del sector de la educación y consecuentemente 

de los avances relacionados con los indicadores de desarrollo de Cabo Verde. Todo ello 

contribuyo en 2005 a la elevación de la categoría de Cabo Verde como país de 

rendimiento medio (Bilandu Monde, Paris, 2005).  

Efectivamente, el proceso de desarrollo de Cabo Verde en el período de 1975 al 

momento actual,  se debe en gran parte a las decisiones tomadas por los líderes, 

políticos, sociales y educativos, que desde a época de la lucha por la independencia, 

seguían el legado del que vendría a ser el padre de la nacionalidad cabo-verdiana y 

héroe del pueblo: Amílcar Cabral, que en la Conferencia de la Habana (1965),  denuncio 

en la ONU el estado de abandono de las colonias portuguesas7, el analfabetismo 

generalizado, incluso el hambre existente en Cabo Verde, y el elevado número de niños 

y jóvenes sin acceso a la escuela. El extracto del discurso, (IGNATIEV, 1975), refiere 

que en esa misma Conferencia, Cabral dijo que, “es preciso pensar en la creación de un 

sistema de instrucción absolutamente nuevo, tanto para los combatientes como para la 

población civil y principalmente para los niños y jóvenes” (…). 

En consecuencia se hicieron diversas inversiones en recursos humanos y en 

construcción de infraestructuras escolares en todo el país, de tal manera que la tasa de 

acceso a la escolarización de niños y jóvenes se acerca actualmente al 100%, y la tasa 

de profesores cualificados de EB que era en aquel momento del 89,6% (DGPOG, 2010), 

hoy se acerca al 100%. A pesar de esto, permanece una cierta carencia de cuadros 

técnicos con cualificación para el ejercicio de la dirección, administración y la gestión 

de escuelas, llevada a cabo a lo largo de los años por la designación de profesores con 

                                                                                                                                                                          

 
4. EHPPE: Escuela de Habilitación de Profesores de Puesto Escolar creada por el Decreto-ley nº 40 –
Portaría nº 8666 de 4 de Octubre de 1969 en la época en que Cabo Verde era Provincia Ultramarina y que 
funciono el período comprendido entre 1969 a 1974. 
5. EMP: Escuela de Magisterio Primario, formo profesores para la enseñanza primaria desde el período de 
transición hasta el momento en que fue transformado en Instituto Pedagógico a través del Decreto-Ley 
18/88, elevando a nivel medio la formación de docentes para la enseñanza básica y agentes para la 
educación preescolar. 
6. EFP/ISE: Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Secundaria mas tarde transformada en  
Instituto Superior de Educación extinguido para dar origen a la creación de la 1ª Universidad pública, la 
UNICV. 
7. Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, donde nacionalistas, como 
Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Luís Cabral, Eduardo Mondlane, Samora Machel, Manuel Pinto de 
Costa entre otros, crearon a finales de los años 50 y en la década de los 60, movimientos y partidos 
políticos: MPLA, PAIGC, FRELIMO y MLSTP, que lucharon y consiguieron la autodeterminación de los 
respectivos países de dominación colonial portuguesa. 
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alguna experiencia docente y que simultáneamente ejercían las funciones de profesor y 

director de escuelas básicas e gradualmente, otras funciones administrativas como las  

de subinspector y delegados de educación en las islas y municipios del país, logrando 

paulatina y espontáneamente que fuesen apareciendo líderes.  

“Un líder no nace, se hace”, afirmaba, Goleman, Boyatzis e McKee, (2003), y 

esa afirmación, casi creencia, explica en gran medida por que razón con los mismos 

instrumentos de regulación legal y en similares circunstancias y situaciones 

organizacionales, sociales y locales, se encuentran directores que son verdaderos 

líderes, que innovan, aplican diversas estrategias a la realidad, trabajan junto a las 

familias y las comunidades para conseguir su apoyo a nuevas experiencias, 

consiguiendo de este modo hacer avanzar sus escuelas, y existen otros que apenas 

cumplen y ejecutan lo estipulado en las leyes y documentos de orientación emanados de 

la normativa existente. 

Existen diversos estudios realizados en Cabo Verde sobre distintos problemas y 

aspectos referidos a la educación, y al sistema educativo como no podía ser de otro 

modo. Unos desde la perspectiva histórico-educativa, otros referidos al análisis de las 

distintas teorías sobre el profesor y la función docente, y otros referidos al proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Han sido realizados a lo largo de estos años 

desde la independencia por grupos e individualidades universitarios, por personas de la 

diáspora cabo-verdiana disgregada por el mundo, y también por aquellos que llevaron a 

cabo su formación en países extranjeros, puesto que las instituciones universitarias 

caboverdianas son de muy reciente creación; como sucede con las IES8, las distintas 

universidades privadas, y con la primera universidad pública: la UniCV9.  Se ha dado 

una cierta producción académica, y sin embargo no existe ningún trabajo de 

investigación con cierto rigor, ni sobre el liderazgo en la escuela por los distintos 

personajes o profesores, ni sobre directores o gestores y menos desde una perspectiva 

individualizada de quienes han sido las personalidades que a lo largo de estos años han 

                                                           

8. Instituciones de Enseñanza Superior: el Instituto Superior de Educación (ISE), el Instituto Superior de 
las Ciencias Económicas y del Mar (ISECMAR), el Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales (ISCJS), la 
Universidad Jean Piaget de Cabo Verde (Uní Piaget), el Instituto Superior de Ciencias Económicas y 
Empresariales, creados a partir de los anos 80 y en la década de 90. 
9. La Universidad de Cabo Verde (UniCV), primera universidad pública, fue oficialmente creada en 2006. 
Otras universidades del ámbito privado como la Universidad de Santiago (US), la Universidad de 
Mindelo, y la Universidad Lusófona de Cabo Verde fueron creadas a finales de los años 90 y en la década 
del 2000. 



  

 

 

35 

 

 

 

 

35 

gobernado o dirigido el país y especialmente las escuelas caboverdianas, que 

concepciones han tenido en el ejercicio del cargo y que actitudes manifiestan referidos a 

su propio desarrollo. 

En esta Tesis Doctoral se pretende investigar el tema, “Lideres y Formación de 

Profesores en Cabo Verde”, a través del estudio de caso relacionado con tres ciudadanos 

muy significados.  

Manifestamos de antemano que investigamos y tratamos sobre estos personajes 

con su expresa y clara autorización. Ellos conocen nuestro trabajo, han participado 

activamente en las entrevistas, podemos decir que con entusiasmo. Son plenamente 

conscientes de la importancia que les adjudicamos como personajes claves en la 

educación de Cabo Verde y valoran esta Tesis Doctoral que aquí presentamos.  

Pedro Pires es una destacada personalidad por muy diferentes motivos. Por su 

continua presencia y profunda dedicación en la lucha armada por la liberación nacional 

en la década de los 60, combatiente activo de la libertad de la patria, con gran liderazgo 

en el proceso de negociaciones que conducirían a la  autodeterminación del  país el 

cinco de Julio de 1975. Participante activo del gobierno en los años difíciles del periodo 

posterior a la independencia en calidad de primer ministro de la época del régimen de 

partido único, en la transición política del régimen de partido único para la democracia, 

y en los importantes acontecimientos que llevó a cabo como líder indiscutible en el 

ejercicio del elevado cargo de Presidente de la República del período democrático. En 

suma, se trata de una gran personalidad que ha ejercido su liderazgo durante mas de 

cincuenta años durante los cuales, y bajo su influencia el sector de la educación y la 

formación de profesores fueron tratados como asuntos prioritarios por ser considerados 

cruciales para el proceso de “levantamiento del país” teniendo en cuenta la total 

ausencia de recursos naturales que pudiesen ayudar en el proceso de desarrollo del país 

independizado.  

Además y junto con Pedro Pires, existen a mi juicio, otros dos reconocidos 

ciudadanos del sector de la educación, que partiendo de un magnífico y ejemplar 

desempeño como profesores de enseñanza básica, fueron gradualmente a lo largo de su 

desarrollo profesional desempeñando funciones de dirección y administración de 

escuelas públicas, Delegaciones del Ministerio de Educación y de otros departamentos, 
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servicios públicos centrales y descentralizados de la educación.  

Se trata de Bartolomeu Varela formado por la EHPPE cuyo ejercicio de la 

docencia comenzó en la más pequeña isla del archipiélago: la Isla Brava, en el período 

de transición para la independencia. Después del primer año de excelente desempeño en 

el ejercicio de la práctica pedagógica con sus alumnos, dando apoyo a los demás 

docentes de la isla, que en su mayoría, casi al cien por cien, eran profesores nombrados 

desde niveles académicos extremamente dispares y a veces sin una adecuada 

cualificación  para la docencia, llevó a cabo un excelente trabajo: revisando la 

contratación de la comunidad educativa, y enviando numerosas intervenciones y cartas 

escritas a los responsables del sector de la educación en el sentido de criticar y sugerir 

medidas estratégicas de intervención. Mas tarde fue designado profesor director de 

escuela y sucesivamente subinspector, delegado escolar, inspector, inspector-general de 

educación, secretario general da educación y administrador general de la primera 

universidad pública: a UniCV. En suma se trata de un claro y destacado líder del sector 

de la educación. 

Durante esta importante carrera profesional desempeño funciones políticas, 

destacadas. Fue responsable político en la Isla del Fuego, donde organizó y luchó 

denodadamente en la creación de cursos de alfabetización de la población 

mayoritariamente analfabeta, de numerosos otros cursos para elevar do nivel académico 

en el ámbito de la enseñanza secundaria, de modo que los jóvenes pudiesen evolucionar 

y tener acceso a una formación técnica, profesional y superior, puesto que se trataba de 

preparaciones muy escasas en el país. Además de estas importantes y destacadas 

acciones en el ejercicio de sus funciones que le hacen un auténtico líder, se encargó de 

la elaboración de importante legislación encaminada a la normalización del sistema 

educativo sobre todo en lo referente al Estatuto de la Carrera Docente, Gestión de Polos 

Educativos (Decreto-Ley 77/94) entre otros. 

El personaje Amandio Brito es nuestro tercer líder, y desde perspectivas 

similares a los dos anteriormente nombrados. Inicio las funciones de profesor de 

enseñanza básica también en Isla Brava en el período posterior a la  independencia, en 

los comienzos del período democrático y, por consiguiente después de las elecciones 

democráticas de 1991. Durante su permanencia como profesor de enseñanza básica, 
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siempre se preocupó, entre otros valores, de poner a los alumnos en el centro del 

proceso de la enseñanza y del aprendizaje, de ampliar los conocimientos de aquellos  

colegas que tenían menos cualificación para la docencia, y de integrar a los padres y 

encargados de la educación lo más intensamente posible en el proceso educativo.  

Todo esto, contribuyó a su designación para ejercer simultáneamente las 

funciones de profesor y director de la Escuela de Enseñanza Básica de Nuestra Señora 

del Monte. Desde entonces y por lo destacado del lugar que ocupa la evaluación general 

de las escuelas de la isla, podemos considerar su recorrido profesional digno de 

referencia, y que se mantiene hasta los días de hoy. Fue designado Delegado del 

Ministerio de Educación en la Isla Brava.  

Gracias a la forma de gestionar estas competencias, y sobre todo los enormes 

avances conseguidos en términos de resultados del proceso de enseñanza / aprendizaje, 

la movilización de los grupos de docentes, y las diversas innovaciones lideradas a lo 

largo de su desempeño profesional, siempre en beneficio de la enseñanza y la 

educación, colocaron a Isla Brava en un lugar muy elevado comparativamente a las 

demás islas del archipiélago. El reconocimiento de este progreso realizado a lo largo de 

aproximadamente dos decenas de años de trabajo, contribuyeron a su Condecoración 

como Delegado del Ministerio de Educación en Isla Brava en el Boletín Oficial nº 9 - 

Suplemento de 5 de Marzo de 2010. 

El conocimiento de estas valiosas realidades, me han estimulado en mi caso, casi 

desafiado, para ir más allá del conocimiento superficial, tratando de indagar y penetrar 

en la historia de vida de quienes han ejercido cargos y han conseguido un claro 

liderazgo. He intentado descubrir, investigando, como se fue forjando este líder, 

contextualizar su capacidad directiva a lo largo de su trayectoria vital, que comenzó en 

espacios rurales, naturales y agradables, en el seno de familias unidas y sencillas, donde 

pudo desarrollar sus altas capacidades, unas veces por decisiones personales, otras veces 

por designación de responsables de altas instancias educativas. Todo esto en su 

conjunto, constituye el punto de partida para la Tesis Doctoral que aquí presento.  

Como investigadora me resulta imprescindible referir la importancia que he 

concedido en el proceso de la investigación,  por encontrar las diversas  peculiaridades 

que en el ejercicio de la dirección y gestión desarrollaban cada uno de los personajes. 
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Pretendo con ello contribuir humildemente a un  conocimiento científico mas profundo 

de aquellos personajes que en el momento de su “desarrollo profesional” y con el paso 

de los años apostaron por el sector de la educación, designaron y tornaron profesores en 

directores de escuelas públicas, delegados, gestores y administradores que asumieron 

con determinación el liderazgo en los mas diversos departamentos y servicios públicos 

del sistema educativo. 

Pasadas unas décadas, y dirigiéndose a un grupo destacado de profesores y 

formadores del Instituto Pedagógico, el Presidente de la República Pedro Pires (2009) 

decía que, “el camino a seguir por las instituciones de formación de los tiempos 

venideros, debe procurar elevar el grado académico a fin de proporcionar formaciones 

especializadas en dominios curriculares específicos visando por un lado la promoción 

de la calidad y por otro permitiendo la innovación pedagógica, dando a su vez una 

atención especial a la gestión, administración y organización del sistema educativo 

para que responda a las demandas de la población cabo-verdiana”.  

La gran motivación atribuida por la autora en estos temas, y en lo que concierne 

al refuerzo de las capacidades de liderazgo y competencias prácticas, es debido a estar 

convencida, como ya he manifestado mas arriba, que la innovación y la gestión eficiente 

promueven las transformaciones sociales, políticas e económicas, y que como refiere 

Pires, (2013), “es una lucha de generaciones y que tiene que ser una lucha de todos los 

días”. Finalmente, pretendo colaborar para el conocimiento científico, en auge, del 

liderazgo y de la formación de profesores, que contribuye finalmente en un gran apoyo 

para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

II.  Opciones Metodológicas 

La metodología cualitativa es la que mejor se ajusta a los objetivos de este 

trabajo de investigación por el hecho de ser descriptivo y distanciarse de cualquier 

preocupación de naturaleza cuantitativa, no en el sentido da desvalorización de este tipo 

de tratamiento, sino por ajustarse mejor a las intenciones de la investigadora. 

Bogdan e Biklen, (1994: 16), señalan que, “aunque los individuos que hacen 

investigación cualitativa pueden querer seleccionar cuestiones específicas a medida 

que recogen los datos, el tratamiento de la investigación no se hace con el objetivo de 

responder a cuestiones previas o de verificar hipótesis, privilegian, esencialmente, la 
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comprensión de los comportamientos a partir de la perspectiva de los sujetos de la 

investigación. Las causas exteriores son consideradas de importancia secundaria. 

Recogen normalmente los datos en función de un contacto profundo con los individuos, 

en sus contextos cotidiano”. 

No existe la preocupación de generalizar conclusiones, sino procurar 

singularidades susceptibles de dar alguna luz sobre actores privilegiados, sobre su 

recorrido y sus convicciones. La decisión del estudio de tres casos me parece la mas 

ajustada a los objetivos señalados, pues, “la cuestión central que se coloca en este 

análisis no es la definición de una inmensidad de sujetos estadísticamente 

“representativos”, sino de una pequeña dimensión de sujetos “socialmente 

significativos”. Guerra (2006: 20).  

El reconocimiento público de su trabajo desarrollado durante casi todo su 

camino de vida, como parte del gobierno, particularmente en la gestión del sector 

educativo, en el que esta autora tiene un amplio conocimiento, bien de la realidad como 

de los sujetos objeto de la investigación, convergen con la metodología cualitativa en lo 

que se refiere a la necesidad de interpretación, descodificación de sentimientos, éxitos y 

convicciones queriendo aprender y construir lo principal de la historia de la vida de los 

sujetos. 

Kaufmann (2004: 10), afirma que “La entrevista comprensiva es precisamente 

lo contrario de un método improvisado”. Conforme con ello, Banister et al (1994), 

citado por Szymanski, Almeida e Brandini (2004: 10) afirman que: “Este instrumento 

que ha sido empleado en investigaciones cualitativas como solución para el estudio de 

significados subjetivos y de tópicos complejos además puede ser usado en 

investigaciones con instrumentos cerrados y sin ningún formato previo.” 

Así, el instrumento escogido para la elaboración de este trabajo de investigación 

fue la entrevista en profundidad, semiestructurada y soportada por un guión 

suficientemente flexible, y expresamente elaborado para originar y conducir un diálogo 

abierto, pero que posibilite cambios convenientes y consiga el cumplimento de los 

objetivos propuestos. De este modo se evidencian las principales estrategias puestas en 

práctica en el proceso del liderazgo, los valores en el desempeño y actuaciones de cada 

uno de ellos, y tomar aquellos elementos que puedan contribuir a la mejoría de acciones 
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de actuales y de futuros líderes.  

III. Estructura de la Investigación. 

La presente tesis comienza por una introducción en la que citando a James 

Hunter (2004, p. 25) y Colin Powell, se destaca la habilidad de los grandes líderes en 

influenciar, movilizar personas y trabajar de forma entusiástica en favor del bien común 

y de la sociedad global coetánea, cuyos desafíos cada vez mas complejos, exigen la 

necesidad de promover liderazgos estratégicos para satisfacer las exigencias actuales. 

Otros autores como Coleman, Boyatzis y McKee, (2003), Leyton, Seashore, Anderson e 

Wahlstrom, (2004); Pires (2009), se refieren a los líderes y el liderazgo explicando el 

hecho de que “personas y/o profesionales comunes” que ejerciendo las funciones de 

dirección y de administración, y utilizando la realidad existente se transforman en 

verdaderos líderes, y existen otros que apenas ejecutan los procedimientos, las normas 

existentes y en consecuencia actúan como meros tecnócratas o administrativos. 

 A esta narrativa le sigue la justificación según la cual la autora explica el interés 

y la actualidad del tema del Liderazgo y la Formación de Profesores en Cabo Verde en 

cuanto país con una historia de dominio colonial de cinco siglos, que a la altura de la 

independencia tenía una tasa de analfabetismo superior al 70%, en una población muy 

pobre, con extrema carencia de infraestructuras educativas e docentes cualificados, por 

consiguiente con niños y jóvenes sin acceso a la escuela, situación agravada por una 

enseñanza tradicional basada en el profesor, logrando que personas nacionalistas, como 

Amílcar Cabral, fundador do PAIGC, padre de la nacionalidad cabo-verdiana, en esa 

época denunciase à ONU, el hambre que asolaba la colonia y el difícil acceso de los 

niños y jóvenes a la escuela. 

Las Escuelas de Formación, denominadas como a EHPPE (ex-Escuela de 

Variante), la EMP y la EFP/ISE son referenciadas por su importancia en el proceso de 

formación de profesores y están indudablemente en la base de los avances conseguidos 

en el nivel del sector de la educación y del país. Como sujetos de ellas a destacar, 

escogemos a Bartolomeu Varela y a Amandio Brito dos profesores que junto con Pedro 

Pires forman los tres personajes escogidos para esta investigación.  

Esta selección esta justificada en la introducción por el vasto conocimiento por 

parte de la autora del recorrido profesional de los sujetos, de la historia de su educación 
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y de la formación como profesores, y muy particularmente por un enorme deseo de ir 

más allá del conocimiento superficial, sumergirme en la historia de sus vidas, intentar 

descubrir como se fue construyendo eventualmente el líder, y contribuir para el 

conocimiento científico mas profundo de algunas de las personas que en el momento de 

“crecer” y en el correr de los años apostaron por el sector de la educación, la formación 

de docentes, y colaboraron en la transformación de profesores en directores de escuelas 

públicas, delegados, subinspectores y delegados do ME, gestores en fin, que asumieron 

con determinación el liderazgo en diversos departamentos y servicios públicos del 

gobierno del país y en particular del sistema educativo cabo-verdiano. 

La metodología cualitativa y las opciones metodológicas se mencionan también 

en la introducción. La metodología cualitativa es la que mejor se ajusta a los objetivos 

de esta Tesis por el hecho de ser descriptiva y distanciarse de cualquier preocupación de 

naturaleza cuantitativa, no en el sentido da desvalorizar este tipo de tratamiento sino 

porque se ajusta mejor a las intenciones de la investigadora.  

En el Capítulo 1 se trata el liderazgo en las organizaciones sociales y educativas 

en cuanto parte de un contexto más amplio y en el que concomitantemente existen 

amenazas y oportunidades. Continúa haciéndose referencia a otros asuntos de la actual 

sociedad que pueden ser considerados auténticos ejemplos de organizaciones sociales. 

De este modo, los líderes deben encarar las organizaciones sociales como generadoras 

de recursos y la función de cada organización, sea empresarial o no, y la integración de 

conocimientos especializados en una tarea común, como menciona Peter Drucker 

(2001).  

Este capítulo subraya que los líderes de las sociedades modernas deben procurar 

desempeñar sus actividades en el sentido de encontrar formas que miren el 

aprovechamiento del potencial de los diferentes grupos de la población, particularmente, 

en las áreas que corresponden a sus expectativas e intereses. En este sentido deben 

preocuparse de crear las condiciones para que los ciudadanos sean actores sociales 

participativos, y proporcionarles el acceso, a la formación, a la información y al 

desenvolvimiento personal, a través de programas educativos, culturales y de la 

ocupación de sus tiempos libres, lográndose de este modo una participación mas activa 

en la familia, en el seno de la comunidad donde están integrados y consecuentemente en 
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la sociedad. 

Responsables y líderes procuraron aplicar lo mencionado en el parágrafo 

anterior desde los comienzos de la independencia en 1975. Se demuestra en este 

capítulo el trabajo de incentivación para la población y la creación de organizaciones 

sociales del tipo de Asociaciones, Cooperativas, Comisiones de Moradores y Tribunales 

de Zona en favor del desarrollo social y de soporte al gobierno. Se mencionan también 

las organizaciones del pueblo ligadas al partido por la independencia10 y los Jefes de 

gobierno, como la Juventud Africana Amílcar Cabral Cabo Verde (JAAC-CV), la 

Organización de las Mujeres de Cabo Verde (OMCV), de entre otras organizaciones 

sociales que desempeñaron acciones importantísimas, como las campañas de 

arborización  en la década de los ochenta, que de forma decisiva contribuyeron para el 

despertar de Cabo Verde. Junto a este continuo progreso verificado hasta el momento 

actual, Pedro Pires (2013), Sandra L. Coelho (2008), garantes entre otros del tercer 

sector así como una gran variedad de agentes sociales, organizados en asociaciones de 

moradores, grupos religiosos, ONGs, entre otros, imprescindibles en la medida en que 

ocupan espacios complementarios del estado o del sector privado. 

De forma concisa se aborda la especificidad cabo-verdiana en esta materia 

subrayando la reciente historia de la soberanía del país, los conceptos de líder y 

liderazgo, que son de uso relativamente reciente en el ámbito de la educación y tratados 

de forma muy tímida en el ámbito de los profesionales del sector educativo. Herencia 

del colonialismo portugués, en el nivel de la administración escolar esos conceptos 

están marcados por terminologías y funcionamiento mas formales y jerárquicos como 

sucede en las actuaciones del rector y director, órganos unipersonales normalmente 

resultantes de nombramiento estatal. En el período de la transición para la 

independencia el ejercicio de la dirección y de la administración de las escuelas se 

asocia predominantemente al concepto clásico de jefatura, fundamento de la jerarquía 

directiva en la que se basan, y que hasta hoy está presente en las organizaciones 

públicas. 

                                                           

10
. PAIGC- Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que condujo todo el proceso 

de lucha por la libertad de esos dos países, y por su soberanía, hasta el 14 de Noviembre de 1981 con el 
golpe de estado conducido por Nino Vieira que vino a quebrar el “principio de unidad” constante del 
Programa de PAIGC, y el origen del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV) que 
permaneció en el poder durante los primeros 15 años del período posterior a la independencia y hasta la 
realización de las primeras elecciones democráticas en 1991. 
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Se presentan también en este capítulo, cuestiones conceptuales y la referencia de 

que el tema del liderazgo es de creciente importancia, e incuestionable su presencia, 

porque en la actualidad es un tópico importante de reflexión y discusión en el ámbito de 

la administración y de la gestión escolar. De tal forma que “se ha convertido 

verdaderamente en un tema de moda, un tópico de actualidad” (Lorenzo Delgado, 

2005:367) y en un excelente campo de investigación. Se abordan también los nuevos 

caminos para el liderazgo, el concepto de liderazgo escolar, la problemática de 

autonomía como fundamento instrumental de un verdadero liderazgo, y la influencia de 

ello en la búsqueda de una mayor eficacia y calidad escolar.  

Los paradigmas sobre educación y formación de profesores, son objeto de 

tratamiento en la segunda parte de este capítulo, dado que se trata de dos conceptos 

teóricos muy importantes y al mismo tiempo tan difíciles de abordar. La dificultad se 

resume en primer lugar por el hecho de no poder, en ningún trabajo de este tipo, disociar 

la teoría de los aspectos prácticos de los que hablaremos en los capítulos que siguen, y 

en segundo lugar, porque la vida, como la educación, la teoría y la práctica se 

complementan, y, finalmente porque en el momento actual, la cuestión de la educación 

ha conseguido un punto de valoración tan elevado que es considerado como el “motor 

do desarrollo sostenible” y la lucha contra la pobreza. 

Cabo Verde, en cuanto país recientemente independizado, tuvo que escoger 

paradigmas, definir las estrategias de su desarrollo económico y social, y en particular el 

tratamiento otorgado al sector de la educación y formación de profesores. Obviamente 

tuvo que copiar, seguir modelos y ejemplos de otros países y sistemas educativos, 

implementándolos en sus propios procesos: la formación de profesores, los planes de 

estudios de los distintos niveles, entre otros muchos asuntos, esto es tuvo que recoger 

todo aquello que mejor conviniese o se adaptasen a la realidad del país. “Al educar al 

ciudadano del mundo se demuestra hasta que punto los intereses personales, 

nacionales y mundiales están interrelacionados (…). La aldea global, se hace cada vez 

más una realidad para las generaciones futuras, por lo que hay y habrá siempre 

razones o fundamentos jurídicos para introducir en el sistema de enseñanza cabo-

verdiano una dimensión internacional, partiendo de los preceptos de la Carta de las 

Naciones Unidas”, (David Barrs & Maura, 1996:7). 
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En el segundo capítulo se presentan los cambios sociales y políticos acontecidos, 

comenzando por la etapa del colonialismo portugués y la transición para la 

independencia nacional. Según Silva (1991), después de la dominación colonial, Cabo 

Verde intento subsistir aprovechando los escasos recursos que existían y movilizando la 

ayuda de países amigos y organizaciones internacionales. A pesar de no tener intereses 

económicos, la percepción fue que Cabo Verde tendría, a largo plazo, una situación 

donde la ayuda seria dispensable y por tanto, sería capaz de legitimar su propia política, 

su propio sistema, y su propio Estado. De esta forma, los años siguientes a la 

independencia se tendrían que transformar en un período de esfuerzo sistemático para la 

mejora progresiva de la situación del país a todos los niveles, luchando contra las 

circunstancias adversas: tierras de baja calidad y productividad, escasez da lluvia y 

consecuentemente falta de agua, y una pesca artesanal con costos demasiadamente 

elevados. En lo que se refiere a los recursos humanos, alto analfabetismo, escasa 

cualificación, y sobre todo en la clase docente. Por todo ello se podía prejuzgar un 

difícil gobierno o fracaso. 

Respecto a las principales reformas del sistema educativo del período posterior a 

la independencia el capítulo trata como Cabo Verde tuvo a su primer Ministerio de 

Educación y Cultura en la etapa previa a la independencia (Janeiro de 1975). A partir de 

esta fecha hasta el presente, la educación en Cabo Verde ha venido evolucionando de 

forma gradual y sistemática: “(…) los desafíos [para el sector educativo], han exigido 

la profundización en las reformas, los cambios o la aplicación de claras orientaciones 

estratégicas y una mayor unidad de principios para conseguir un desarrollo 

equilibrado y sustentable para todo el sistema.” (Ministerio de Educación y de  

Recursos Humanos, 2003, p.11). (…). 

Resueltos algunos problemas de infraestructuras escolares, formación de 

profesores, el acceso y permanencia en el sistema, y resultados positivos en términos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los desafíos para la calidad son intrínsecos a los de 

cualquier sistema educativo global, similares pilares básicos están presentes en la 

edificación del sistema educativo: “ (…) los principios de calidad, de equidad, de 

pertinencia social y económica, de participación de las familias en los costes y en la 

gestión del sistema, la descentralización, los agentes sociales y la promoción de la 

enseñanza privada, deberán mantenerse en todos los espacios de la vida y del 
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desarrollo” (MEVRH, 2002, p.14). 

En relación a la transición para un régimen de partido único, de tendencia 

socialista, en la medida en que no era permitida la existencia de otros partidos políticos 

comenzó a finales de los años 80 e inicios de los años 90 y culminaba con las primeras 

elecciones democráticas ganadas por el MPD el 13 de enero de 1991, colocando al 

PAICV en la oposición. A partir de esa fecha Cabo Verde realizo diversas elecciones 

democráticas legislativas, presidenciales y municipales, “en paz”. En cuanto 

microestado insular y país democrático, Cabo Verde ha sido bastante respetado y  

apreciado por la comunidad internacional, debido a la ejemplaridad con la que el se 

comporta”.  

En realidad no abundan, muchos estudios sobre ello. Habiéndose implantado un 

regime político, en base a un único partido, después de la independencia, Cabo Verde, 

no es comparable, en términos de represión política y de violación de derechos 

humanos, a los otros casos de único partido existentes en el continente africano. Tal vez 

por eso, ese archipiélago sea uno de los raros casos de transición pacífica, y uno de los 

pocos donde se respeto el resultado de las primeras elecciones pluralistas. En Cabo 

Verde, la transición no fue precedida por un clima de instabilidad política, social y 

económica como sucedió, por ejemplo en Mali y en Costa do Marfil. “Cabo Verde es un 

caso típico de transición iniciada por la elite autoritaria, que adquiere una dinámica 

diferente con el resurgir de la oposición” (R. Évora, 2004). 

El capítulo 3 trata de la normalización, dirección, administración y gestión del 

sistema educativo en Cabo Verde. A lo largo de él, la autora explica la importancia de 

los profesores cualificados para las distintas aulas, pero también sobre la viabilidad del 

proceso de formación para la dirección y administración escolar. Como se ha dicho 

antes, son objeto de análisis y a la fuerza, las circunstancias intrínsecas de la época, 

sobre los profesores de enseñanza básica, que eran designados para ejercer 

simultáneamente funciones de dirección, administración, y gestión de escuelas de 

enseñanza básica, de delegados de educación, inspectores, directores nacionales de 

enseñanza preescolar y básica, inspectores generales, secretarios generales, presidentes 

de institutos de formación de profesores, y hasta la alta función de administrador 

general de la universidad pública, la UniCV, y del propio ministro de educación de 
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Cabo Verde, además de otras funciones de dominio político y privado.  

Se resalta en esta Tesis, la organización descentralizada del IP, pensada para 

asegurar sobre todo, la tendencia para la igualdad de oportunidades y la cobertura 

nacional para la Formación de Profesores de EB en los comienzos de la independencia. 

Para su efectividad, fue necesario un intenso trabajo de movilización de personas y 

equipos para la búsqueda de financiación, tales como, el WB11 que financio a petición 

del gobierno la subvención para los salarios del personal docente, que eran muy bajos y 

en consecuencia nada atractivos para su ejercicio.  

La puesta en marcha del célebre Art.º 9012 a los profesores en el ejercicio de la 

función docente sin cualificación, el BAD13 y otros como FCG14 que desempeñaron un 

papel de extrema relevancia en el proceso de infraestructuras, implementación de 

reformas curriculares, formación de docentes, en suma, que estuvieron muy presentes, 

en la construcción y concreción de proyectos del sector educativo en el período 

comprendido entre 1975 e 2003, denominados:  Proyectos de “Educación I”, PREBA15, 

PRESE16, PROMEF17, y que de modo incontestable fueron la base de la restructuración 

de la Enseñanza Básica, y de la democratización de la Enseñanza Secundaria y en la 

evolución del sistema educativo.  

Además en este capítulo, se hace una referencia particular para el papel de los 

líderes en lo concerniente a la creación e implementación de normativas entre los que se 

referencian: el Decreto-ley nº 103 /III/90, la antigua Ley de Bases del Sistema 

Educativo (LBSE), el Decreto-ley nº  77/94 sobre la Gestión de los Polos Educativos y 

las Escuelas Satélites, el Decreto-ley nº 18/88 sobre la creación del IP y el BO nº 46 de 

2014 de 10 de Setiembre transformando el IP en Instituto Universitario para que las 

                                                           

11
. Banco Mundial que financio importantes proyectos para la creación de infraestructuras escolares y de 

Formación de Profesores y especialmente, la subvención del salario de los docentes que en aquella época 
no eran nada atractivos para el ejercicio profesional, lo que obviamente tenía repercusiones negativas en 
el  acceso de los ciudadanos a los cursos de formación propuestos por las Escuelas de Magisterio Primario 
de Praia y de Mindelo.   
12

 La aplicación del artículo 90, muy significado porque mejoró el salario a los docentes sin cualificación 
y en el  ejercicio de funciones para insertarse en la práctica pedagógica y frecuentar de forma exclusiva 
los Cursos de Formación para Profesores de Enseñanza Básica, lo que permitió un gran aumento para su 
acceso, y en consecuencia se dio una rápida elevación de la tasa porcentual de profesores cualificados en 
el sistema educativo. 
13

 Banco Africano de Desarrollo 
14

 FCG- Fundación Calouste Gulbenkian 
15

 Proyecto de Renovación y Extensión de la Enseñanza Básica (1987 e 1993). 
16

 Proyecto de Extensión y Renovación de la Enseñanza Secundaria (1988 e 1996). 
17

 Proyecto de Consolidación y Modernización de la Educación y Formación (1999 e 2003). 
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Escuelas de Formación de Profesores pudiesen otorgar títulos académicos de nivel 

superior, el Decreto-Ley nº 20/2002, de 19 de Agosto, la gestión de los establecimientos 

públicos de enseñanza secundaria que se hizo mas democrática y representativa, con la 

apertura de casi todos los órganos de gestión y participación de los representantes de los 

profesores, alumnos y país y otros encargados de la educación.  

Se abordan también en esta parte de la tesis, el Decreto-regulador nº 4/98 de 27 

de Abril - relativo à la descentralización de la gestión y la administración de la gestión y 

administración del sistema educativo, las atribuciones de la Delegación de Educación y 

las funciones del Delegado del Ministerio de Educación (ME) legislados al amparo de 

lo dispuesto en el nº 4, Art.º11 do Decreto – ley nº 14/97 que aprobó la Orgánica del 

Ministerio de Educación,  Ciencia y Cultura y en el uso de la facultad conferida por lo 

indicado en el punto b) del nº 22 del Art.º 217 de la Constitución de la República, en el 

que el Gobierno decreta la creación de las Delegaciones del Ministerio da Educación, 

abreviadamente denominadas como Delegaciones. Digno de referencia es también, el 

Art.º 1º sobre la Naturaleza y ámbito de ese decreto afirmando que las Delegaciones son 

servicios descentrados del ME que a nivel de cada concejo o isla, prosiguen las 

orientaciones superiores y aseguran la orientación, coordinación y apoyo a los 

establecimientos de enseñanza no superior. 

En referencia a la Dirección el Art.º 4º en los puntos 1 e 2 afirman que las 

delegaciones son dirigidas por un delegado y junto a el funciona un consejo consultivo. 

El articulo 5º refuerza diciendo que el Delegado cuyas competencias se encuentran 

señaladas en el Art.º 17 de ese mismo decreto regulador, es responsable del correcto 

funcionamiento de la Delegación y del representante del Consejo del Ministerio salvo 

en disposición legal contraria. 

La importancia en la formación de profesores para la viabilidad de la dirección y 

administración de escuelas, y al revalorizar la presencia en los planes de estudios de los 

cursos de formación de disciplinas de gestión y administración escolar, unida a la 

experiencia profesional docente, ha contribuido positivamente para su desempeño en 

esa área docente. J. Brito (2015), refiere que en el debate del desempeño de las diversas 

funciones pedagógicas en Cabo Verde, los profesores fueron “transformados” en 

gestores, directores y administradores del sistema educativo, por cuanto, este trabajo de 
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investigación trata de ellos y en sus declaraciones, subrayan como en su cotidiano 

profesional se hacia necesario cultivar las relaciones interpersonales, el liderazgo 

compartido, el trabajo en equipo en beneficio del colectivo.  

“La pedagogía aprendida en el curso de formación de profesores en la EHPPE 

y en la EMP, fue puesta en práctica al servicio del proceso de enseñanza  aprendizaje, 

de manera especial transportada para la dirección, administración y gestión de 

escuelas, delegaciones de entre otros departamentos y servicios (…), “el espacio 

dirección y administración”, no era otra cosa sino una continuidad del espacio 

pedagógico”. En síntesis, el hecho de no poseer formación especifica para el ejercicio 

de la gestión y administración escolar o de delegado del ME, no fue en modo alguno 

utilizado por los responsables como “excusas” para retardar o dejar la escuela “sin 

norte”, sin dirección (Varela, 2012). Así, fueron naciendo y haciéndose verdaderos 

líderes, mas por otro lado no hay duda de que por otro lado “el sistema fue perdiendo 

excelentes profesores para los niños y jóvenes en las  aulas” según afirma A. Brito 

(2012). 

La autonomía es abordada en este capítulo con la afirmación de que se trata de 

un concepto que va mucho más allá de la dimensión legal o normativa e incluso del 

contexto político. Por otro lado, la autonomía de la escuela debe ser abordada de una 

forma dinámica; como algo para ser construido, como un proceso, y no de forma 

estática o acabada 

En el Capítulo 4, la autora realiza una reflexión sobre las estrategias de 

investigación en general y la selección de nuestro método en particular. La mayor 

preocupación de cualquier investigador al iniciar su investigación es encontrar formas 

para resolver problemas que puedan afectar al rigor científico de su trabajo. Como 

refiere, Morse et al. (2002, p. 2), “sin rigor la investigación no tiene valor, se torna 

ficción y pierde su utilidad”, por lo que es de suma importancia que todo investigador 

en educación se preocupe de la cuestión de fiabilidad y validez de los métodos a los que 

recurre, ya sean de cariz cuantitativo o cualitativo. En efecto, los investigadores deben 

preocuparse de tres importantes aspectos: asegurarse de la exactitud de los resultados de 

la investigación (criterio da validez interna); especificar los limites de una posible 

generalización (criterio de validez externa); y garantizar que los resultados no estén 
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unidos a circunstancias accidentales y que otros investigadores, empleando los mismos 

procedimientos con poblaciones semejantes pudieran llegar a conclusiones idénticas 

(criterio de fiabilidad). De este modo, la objetividad es vista como el resultado del 

respeto a estos criterios, capaces de reducir o eliminar posibles alteraciones en el 

desarrollo del proceso. 

En este trabajo de investigación se ha optado por la metodología cualitativa. “La 

expresión investigación cualitativa ha sido usada como designación general para todas 

las formas de investigación que se basan principalmente en la utilización de datos 

cualitativos, incluyendo la etnográfica, la naturalista, los estudios de caso, la 

metodología aplicada a las historias de vida, las aproximaciones biográficas y la 

investigación narrativa (Rodríguez et al., 1999). Esa opción se debe también al “modo 

interactivo de recogida y análisis de datos y la utilización de diversas fuentes a través de 

una combinación de métodos que procuran captar la dimensión subjetiva de los 

fenómenos sociales” (Denzin e Lincoln (1994 p.4).  

En efecto, la utilización creciente y el éxito notorio de la investigación 

cualitativa residen precisamente en su capacidad de conciliar crítica e dialécticamente 

los abordajes positivistas con los constructivistas, exigiendo del investigador un 

ejercicio de ida y retorno entre los polos epistemológicos. El investigador se torna el 

“intérprete”, y constituye una pieza clave en el proceso de investigación cualitativa pues 

acaba por quedarse comprometido con el saber, con la investigación propiamente dicha, 

con los sujetos y el contexto, y con las exigencias de credibilidad de la investigación. Su 

postura ético-metodológica oscila entre el negociador, que tiene que solicitar acceso y 

permanencia en el contexto que investiga, autorización para la recogida de datos, 

obtención de lo permisos e informaciones pertinentes, en fin, es un observador que 

capta “in situ e in loco” la realidad que analiza y se hace su relator y que sirve también 

de portavoz de otros autores e investigaciones.  

La expresión “investigación cualitativa” no fue utilizada en las ciencias sociales 

hasta finales de los años sesenta (Bogdan e Biklen, 1994: p.16). Desde entonces hasta el 

presente momento, se ha pasado por una gran evolución y se ha utilizado en otras áreas 

como: la criminología y con mucho desarrollo en las ciencias de la educación, o el 

trabajo social. Esta creciente expansión o popularidad ha venido acompañada por la 
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diversificación de las prácticas de investigación realizadas en contextos institucionales 

distintos y complejos, y por eso la hemos escogido para nuestra investigación.  

En la actualidad y dentro de la investigación cualitativa, la realizada sobre 

estudios de caso, como es el caso de la que se presenta, ha venido desarrollando cada 

vez más, una excelente  notoriedad en el campo de la educación y las ciencias sociales. 

Desde hace tiempo se aplica en dominios como la Sociología y la Antropología.  

En esta Tesis se profundiza en el estudio de caso de tres sujetos que han 

destacado por su liderazgo. Se ha considerado, como no podía ser de otro modo que han 

de tomarse como sujetos de investigación a individuos muy destacados con itinerarios 

profundamente marcados en su biografía como lideres. En nuestro caso lo han sido 

como educadores y gestores de la educación pero también acabaron siendo líderes por la 

lucha para la conquista de la soberanía, por la gobernación en el sentido más amplio del 

término, y por su interés destacado para el desarrollo político, económico y social, en 

este caso de su patria Cabo Verde.  

Referidos especialmente al sector de la educación este liderazgo merece un 

análisis detallado porque “la gestión de la enseñanza es algo mucho complejo y no 

puede continuar siendo efectuado por profesores “sacados” de las aulas para el 

ejercicio de la administración y del liderazgo en las escuelas y otras instituciones de 

enseñanza” (J. Brito (2015). Eso demuestra que a pesar de que el tema del liderazgo en 

la escuela ha venido siendo en varios países del mundo, objeto de investigación, en 

Cabo Verde apenas existen estudios sobre esa materia.  

De este modo, la doctoranda explica que no podían caracterizarse liderazgos, sin 

estudiar a los protagonistas, partir del propio individuo dejándolo expresarse en discurso 

directo, filtrar el material recogido a través de una entrevista en profundidad, abierta y 

semiestructurada, con soporte en un guión flexible, que nos parece que es el instrumento 

mas aconsejable para la recogida de este tipo de datos de los sujetos seleccionados. Se 

trata de investigar en nuestro caso sobre la vida y evolución de tres personajes 

seleccionados, analizarlos de forma cualitativa y en detalle, pues de lo que se trataba era 

profundizar en su conocimiento personal y profesional, teniendo como objetivo procurar 

obtener su recorrido profesional y sus características en el sentido de determinar si son o 

no congruentes con los conceptos de líder y liderazgo a través de sus “historias o 
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experiencias de vida”.  

En el capítulo 5, se explica que en la selección de los sujetos objeto de nuestra 

investigación se han valorado tres circunstancias: las cuestiones científicas, el 

conocimiento personal y la evolución de la gestión/administración así como el liderazgo 

en el sistema educativo cabo-verdiano en general y la formación de profesores en 

particular. En relación a la primera cuestión se consideraba necesario determinar un 

número que fuese compatible con los requisitos de la metodología científica escogida. 

Como ampliamente se fundamenta en el capítulo cuatro, podía haberse optado por 

seleccionar un sólo sujeto, pero se decidió escoger tres personajes para enriquecer el 

acervo de información y poder contrastar tres personalidades con historias de vida y 

recorrido profesional reconocido en su entorno profesional y de la sociedad civil cabo-

verdiana, y con evidentes peculiares, aunque a la vez también con ciertas similitudes.  

Los datos fueron recogidos a través de un guión elaborado por la investigadora 

en el sentido de conducir una conversación  abierta durante la cual los entrevistados dan 

sus respuestas y se abordan asuntos juzgados por ello de interés. El guión de las 

entrevistas aparece en el desarrollo del capitulo seis. 

Además de lo ya afirmado sobre la importancia del tema, también ha influido en 

esta selección el propio recorrido profesional de la investigadora, con tres décadas en el 

sector de la educación, y profundamente comprometida con la formación de los 

profesores y en el ejercicio de la administración escolar y del liderazgo en los diversos 

niveles del sistema educativo, tales como: gestión pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos en el aula, simultaneando este ejercicio con la  

dirección /administración de escuelas de enseñanza básica, gestión nacional para la 

implementación de políticas educativas, supervisión pedagógica, gestión de proyectos 

de formación continua de profesores, gestión de instituciones de formación de 

profesores. Se trata de una situación que impone un distanciamiento de la práctica y 

visualizar de forma diferente la situación real, explicando un aspecto de esa realidad 

todavía poco estudiada en Cabo Verde. Basados en las declaraciones de los sujetos, se 

puede concluir como un individuo se transforma de profesor, a profesor-director de 

escuela, delegado de educación, líder de una escuela, municipio, o isla, luchador de la 

libertad de la patria - responsable del gobierno de un micro-estado insular con 
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características difíciles, y como se ejercen esas funciones.  

Nos ha interesado sobre todo partir de la singularidad de una historia personal e 

intentar encontrar el hilo conductor de su recorrido, pues en la mayoría de las veces, los 

líderes conocen su actividad, pero no siempre el recorrido o los “meandros” por los que 

ha circulado el ejercicio de su liderazgo. Así, cuando se enuncio la hipótesis para 

realizar la investigación, la selección de los tres personajes acabo por ser obvia debido 

al conocimiento personal y al reconocimiento social, que concurrían en el mismo 

sentido y permitían partir del principio que estábamos enunciando esto es seleccionar 

tres personalidades dotadas de evidentes cualidades de liderazgo.  

Previamente a las entrevistas fue elaborado un guión, que se transcribe más 

adelante de esta Tesis. Consta de “Presentación”, “Objetivos” y de las informaciones y 

explicaciones necesarias para su realización. El  guión final para la recogida de datos es 

el resultado de muchas horas de trabajo y de correcciones para perfeccionarlo, donde 

constan las sugerencias que resultaron de su lectura, análisis y opiniones de cinco 

especialistas / expertos y de las opiniones de la propia autora de la Tesis. La flexibilidad 

para este importante instrumento, corresponde a las necesidades inherentes a la 

metodología y la adaptación de las preguntas y las particularidades de los sujetos 

entrevistados, debido a la recogida de datos mediante entrevistas en profundidad, 

semiestructuradas a partir de las cuales fueron obtenidas las informaciones 

imprescindibles y la construcción de narrativas en la génesis de las conclusiones y 

elaboración de esta Tesis. 

La realización de las entrevistas se hizo con escuchas y grabaciones, que se 

transformaban en textos sin ninguna interpretación personal, que permitiera 

posteriormente una comparación de la narración obtenida por la investigadora con las 

afirmaciones originales. Analizada la transcripción de los textos obtenidos, el producto 

final y sus textos fueron después leídos y analizados por los protagonistas, conforme les 

solicitó la investigadora a fin proceder a la corrección y ajustes en aquellos  aspectos 

más relevantes que considerasen que no estuvieran perfectamente recogidos. Durante 

este encuentro final, previamente combinado, se ha dialogado entre la entrevistadora y 

los entrevistados (uno a uno) sobre los detalles y posibles cambios o ajustes  necesarios 

y se devolvieron a la investigadora corregidos como versión definitiva. 
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En el capítulo 6, se presenta el resumen de las entrevistas concedidas por los 

sujetos objeto de la investigación: Pedro Pires, Bartolomeu Varela e Amândio Brito. Se 

han obtenido por la investigadora a partir de  las transcripciones, con el rigor que los 

trabajos de esa naturaleza exigen y la disponibilidad de los sujetos, revisando mediante 

su lectura su “legitimación” como ya se ha mencionado mas arriba. En realidad en 

diversas partes de este capítulo 6 se observan todos los aspectos que demuestran en los 

tres sujetos actitudes que los diferencian de meros administrativos, tecnócratas o 

gestores y los identifican como verdaderos líderes por lo que a continuación se destaca:  

Preguntados sobre su recorrido de vida y de liderazgo y específicamente, sobre 

su itinerario inicial, y si durante el desarrollo profesional de su vida, se sintieron haber 

nacido líderes, o, si en el desempeño de las diversas funciones fueron, haciéndose paso 

a paso como tal, Pedro Pires, respondió que la gestación de esta condición había sido 

durante su desarrollo profesional, pues, “es un proceso de aprendizaje, durante el cual 

ajuste mi comportamiento a las imposiciones de las distintas funciones, analice y evalúe 

la evolución de las situaciones, en el sentido de revisar y rehacer, a fin de hacerlo  

mejor; fue en ese esfuerzo de perfeccionamiento sucesivo que me hice líder. Asi, el líder 

fue forjandose sin darme cuenta”, dijo. “Fueron el compromiso, el  trabajo cotidiano y 

el aprendizaje con lo que hacia, junto con otros compañeros de mi caminada, lo que 

contribuyeron a darme una cierta capacidad de liderazgo.” Sonriendo, enfatizó una vez 

mas, y repitiendo lo que ya se ha dicho anteriormente: “yo nunca me sentí jefe 

iluminado, mas, si, líder en el estilo de pedagogo para una cierta revolución 

educativa”. Al insistir como entrevistadora en la pregunta, alego no saber si el resultado 

de su protagonismo lo fue por vocación o si fue fruto de las circunstancias. Entretanto, 

añadió que “podría haber sido la unión de una y otra cosa; mas, en verdad aquel que 

dirige debe tener el sentido de la responsabilidad y del compromiso con la causa a 

tratar y por esta vía ganar la confianza de sus compañeros. De este modo  a autoridad 

moral  gana en lo cotidiano y en la acción práctica”.   

Porfiando para que se  pronunciara en su perspectiva de fondo, en cuanto 

Primer-ministro y mas tarde Presidente de la República, era de un Gestor/Administrador 

o una cosa u otra, Pedro Pires respondió rápidamente que ¡no son la misma cosa!. 

Justificándose dijo, que “el líder no es un burócrata ni un tecnócrata; es mas que eso. 

Debe ser un hombre político, por encima de todo, un motivador, un aglutinador e 
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impulsor de acciones de sus colaboradores. En su acción y con su estilo de dirección  

debe contribuir para la aparición de nuevos líderes. Falla si no consigue seguidor esto 

es reproducirse”. En la secuencia, reconfirmo el valor y el lugar que la educación tiene 

para la transformación de las sociedades en general y en la sociedad cabo-verdiana, en 

particular.  

Pedro Pires consideraba que la gran victoria de su país derivo de la apuesta en la 

formación de profesores, técnicos, y gestores, rematando con la siguiente afirmación: 

“En efecto, nuestro país prosperó gracias a los recursos humanos cualificados y la 

capacidad creadora; los cambios que se consiguieron fueron gracias a la capacitación 

de las personas, la expansión y la democratización en el acceso al conocimiento, 

conjugadas con la elaboración e interiorización de una visión moderna y comprensiva 

del mundo y de la humanidad contemporánea, que constituyen un patrimonio 

inmaterial valioso y una herramienta preciosa, lo que nos ha  permitido ganar, paso a 

paso, el futuro de prosperidad y de bienestar ambicionados”. 

Bartolomeu Varela nos revelo durante la entrevista que fue uno de los pioneros 

en pensar que, en una isla aislada, como es la isla Brava, donde el acceso se hacia a 

través de pequeños barcos, sin otro tipo de recursos didácticos, ni bibliografía, ni casi 

medios de información que pudiese ayudar para la mejora de la práctica pedagógica y 

docente, era absolutamente necesario integrar de forma eficaz la formación continua de 

profesores, en el cuadro de actividades y gestión para el sistema educativo. Por esa 

razón escribió a las autoridades educativas del país, concretamente al Ministro de a 

Educación, criticando y sugiriendo cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tradicional y centrado en exclusiva en el profesor.  

En la base de sus motivaciones había una gran ansia de despertar en las 

autoridades la imperiosa necesidad de la formación  de profesores. Ese fue el punto 

fuerte en términos de argumentación, manifestando a los responsables que una 

enseñanza como la que se estaba impartiendo era una especie de reproducción de 

contenidos sin espíritu, centrado únicamente en el profesor e que era preciso hacer algo 

para cambiar el rumbo de las cosas nen la educación en la isla (…) con vista a la 

modernización del sistema de enseñanza-aprendizaje, para que estuviera mas centrado 

en los niños y jóvenes como marcan las tendencias pedagógicas modernas.  
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A la misma pregunta del guión hecha a Pedro Pires, y mas arriba mencionada, 

respondió que muy pronto se apercibió que era difícil trabajar con interés basándose en 

dar ordenes, y llegó a la conclusión de que en vez de exigir el cumplimiento rigoroso de 

las normas, lo mas importante para el éxito era participar en distintas opciones, en los 

principios, y en los valores (...) de tal forma que la adquisición de estos, pudiese 

“Preceder y acompañar las actividades  de gestión, privilegiándose la comunicación en 

profundidad, auténtica, basada en el diálogo, intentando que los profesionales 

comprendiesen la esencia de las acciones y de las estrategias (…), o sea, la razón de 

ser de determinadas solicitudes o normas”.  

Esa forma de desarrollar las actividades cotidianas, afirmo él, “hacen las cosas 

mas fáciles” y debido a ello nunca tuve problemas de gestión en Isla Brava ni en otras 

funciones como las de Inspector, Inspector-General, o Secretario-General que mas tarde 

ejerció en el Ministerio de Educación, a pesar de nunca haber tenido la pretensión para 

estos cargos o para director de escuela, subinspector, delegado escolar o simplemente de 

liderar o querer serlo. Durante ese proceso de mi entrevista, nos dice la entrevistadora,  

fui muy observadora y tal vez perspicaz… y así el entrevistado añadió (…) “las 

personas a mi regreso me asumieron como líder… No se el propósito de intentar 

conseguir el máximo de resultados, entiendo que tendría un mayor efecto multiplicador 

si los dirigidos fuesen también dirigentes y, por eso, participasen en la toma de 

decisiones”.  Ese tipo de procedimiento conduce a la responsabilización de los agentes 

en la materialización de los objetivos diseñados, porque, como el refirió, (…) “nunca 

tuve dificultades en llevar a cabo mis ideas, que no eran casi mías, sino que resultaban 

de un proceso negociado, compartido y participado” (…). “Esos factores fueron 

determinantes para la transformación del profesor a corto plazo y hacer de mi un líder 

educativo”. 

Se refirió al hecho de haber ejercido las funciones de Inspector-General y de 

Secretario General de Educación en un momento en que ya había obtenido la 

Licenciatura en Derecho, conocimientos que consideraba de mucha importancia para 

este ejercicio profesional, pero también su formación docente en la medida en que, “un 

jurista muy difícilmente entendería “los asuntos de la educación” tan bien como un 

profesor, líder y conocedor del sector de la educación, que se formo en derecho (…), y 

todo ello para un mejor desempeño en beneficio y búsqueda de soluciones para los 
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problemas del sector de la educación”. 

Amandio Brito se formo en EMP y se hizo profesor en el año lectivo de 

1989/90, época de mucha carencia en términos de docentes con calidad y cantidad a 

nivel nacional y, por consiguiente mas acentuado en Isla Brava, considerada incluso al 

día de hoy la isla mas aislada del país, por los escasos medios de comunicación 

marítima con las otras islas y la ausencia de comunicaciones aéreas. Por eso, los 

responsables para el sector de la educación no podían pensar en tener profesores con 

cualificación para el ejercicio de la práctica pedagógica en las salas de aula y tener 

también gestores cualificados para la dirección y la administración de escuelas. Se 

consideraron distintas posibilidades y la alternativa fue, que el profesor se 

responsabilizara de la educación de los niños y jóvenes, y de la dirección de las escuelas 

y demás departamentos e instituciones da educación. Así se procedió y los profesores, 

sobre todo aquellos que como el, poseían cualificación para la docencia, y que estaban 

experimentados y dedicados a ello fueran como el, designados para simultáneamente 

ejercer de profesor y director de escuela. 

Afirmó que poseer el Titulo de Magisterio Primario, teniendo un curso en la 

disciplina de Gestión y Administración Escolar confería un cierto “status”. Se otorgaba 

gran importancia a distintos factores entre otros: la dedicación de profesor, los 

excelentes resultados del aprendizaje de los alumnos y las relaciones interpersonales 

positivas con la comunidad educativa,. Todo esto contribuía en la decisión del Delegado 

del ME en Isla Brava de la época, para la designación primero del cargo de profesor y 

director de la Escuela de Nuestra Señora del Monte al inicio de la carrera, y años mas 

tarde para las funciones de Delegado del ME, por decisión del Ministro da Educación.  

Confesó que de repente se sentía protagonista de desafíos nunca imaginados 

antes y, por eso se lleno de una gran fuerza para trabajar y para vencer. Puso mucho 

interés y trabajo intensamente en contacto con sus colegas profesores del país, 

encargados de la educación, puesto que de alguna forma el entendía que de esa manera 

podía ser útil para el progreso de su escuela, y mas tarde de la propia isla. Nunca tuvo 

otra preocupación mas que la de trabajar en la escuela, menos la de ejercer la función de 

director de escuela y mucho menos de Delegado do ME, puesto que su deseo era  

acertar y hacerlo bien. En este sentido afirmó “Me valieron sobre todo las excelentes 
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relaciones profesionales y personales con mis colegas los  profesores, con los 

encargados de la educación del país, y especialmente el gran deseo de ver la escuela de 

donde yo era  profesor y al  mismo tiempo director, muy bien organizada, con mejores 

resultados en términos del aprovechamiento escolar y los otros aspectos de gestión 

administrativa y pedagógica comparativamente a las de otras escuelas de la isla”.  

Mas de veinte años ejerciendo las funciones de delegado, una condecoración de 

Delegado del ME concedida por el desarrollo adecuado de las políticas educativas, lleva 

a Amandio, a afirmar que, “el gestor en la mayoría de las veces, cumple las 

orientaciones, y las leyes y es más  burócrata, en cambio el líder educativo es, aquel 

que orienta y lleva a otros a hacer, el líder es compañero, amigo y mucho más” (…). 

Continuó diciendo, “Trate a mis  colaboradores como legítimos líderes en sus 

respectivas unidades educativas y en los subsistemas que tutelaban (…). Considerando 

que eran parte integrante en las realizaciones locales y de los resultados propios  de la 

Isla, el  respeto mutuo, el  espíritu de entrega, solidaridad y  amistad funciona, luego el 

liderazgo y el progreso de la educación en la Isla Brava en términos de éxito y de 

resultados de aprendizaje”. Por eso dijo, “soy un líder educativo” porque en todo mi 

recorrido como profesor, profesor-director de escuela a la vez, y de delegado del ME, 

cultive el espíritu de colaboración  y el sentido de “equipo” con mis colaboradores y, 

se consiguió un balance positivo de varios años consecutivos de la educación en la Isla, 

momentos gratificantes y  honrosos que se deben principalmente a este tipo de 

comportamientos.  

En el capítulo siete se presentan las conclusiones, limitaciones y perspectivas de 

desarrollo de la investigación y se subraya que se tuvieron en cuenta las ocho áreas de 

actuación que pueden marcar la diferencia en el desempeño del liderazgo escolar y del 

éxito, definidos por el National College for School Leadership (NCSL)18, en 

“Makingthe difference: Successfulleadership in challenging circumstances” (2002: 2). 

Se concluyó que en su computo general la postura de los tres sujetos de la investigación, 

y referidos a lo esencial definen los modelos que señalan un líder y lo  diferencian de un 

gestor común en casi todos los ítems, nombrándose, la apuesta en la introducción de 

innovaciones en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, apreciadas en las posturas 
                                                           

18
 Institución inglesa de Formación de Directores de escuelas (1. Foco para el aprendizaje en la 

enseñanza; 2. Promover relaciones interpersonales positivas; 3.Tener visión estratégica y definir objetivos 
ambiciosos;4. Mejorar en la inclusión; 5. Apostar por el trabajo colaborativo; 6. Participar en el liderazgo: 
formar equipos;7. Incluir a la comunidad; 8. Evaluar e innovar). 
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asumidas por Bartolomeu e Amandio en distintas épocas y funciones en la práctica 

pedagógica, el liderazgo de otros sectores, tales como el gobierno del país de un modo 

general, y específicamente en el sector de la educación, adoptados por Pedro Pires. Uno 

de los aspectos claramente observados en los tres sujetos se refieren a la promoción de 

las relaciones interpersonales, la capacidad de liderazgo, la visión estratégica y la 

definición de objetivos ambiciosos, la apuesta por el trabajo colaborativo y en el  

desarrollo del trabajo en equipo en beneficio del bienestar común, ampliamente tratado 

en el inicio de esta Tesis, efectuada sobre la base de las afirmaciones y revelaciones de 

los sujetos que nos conducen a la conclusión de que son verdaderos líderes.  

En relación a las limitaciones y perspectivas de desarrollo de la investigación, 

parte final de la Tesis, obviamente muy importante por el hecho de terminar una 

determinada acción, y muy particularmente un trabajo de pesquisa, la investigadora está 

eventualmente en mejores condiciones de trabajar con mas calidad, y de presentar las 

razones que conducen a adoptar un determinado camino en detrimento de otro, en suma, 

de reflexionar sobre los procedimientos escogidos. En tanto, ha quedado delineado el 

perfil de los tres líderes, quizás no en todas sus dimensiones, sino en aquello que a partir 

de su propio discurso resulta como mas significativo cuando contrastado con algunos 

principios definidos y conocidos de la literatura y de otras prácticas del liderazgo. 

En lo que se refiere a las perspectivas de desarrollo y alternativas de la 

investigación, paso siguiente en una Tesis doctoral de este tipo, o tal y como la 

investigadora lo afronta, podría pasarse del plano de lo individual a la esfera de lo 

colectivo, hacia la organización donde el sujeto ha ejercido una función, y contrastar los 

resultados obtenidos con las opiniones y representaciones de los compañeros sobre el 

líder, estudiando simultáneamente la complejidad de liderazgos alternativos o 

intermedios y de este modo poder concluir sobre si el  liderazgo principal del líder tiene 

o no las características da liderazgo representativo a las que aluden Goleman, Boyatzis y 

McKee (2003).  

El tema del liderazgo escolar, no ha sido investigado en Cabo Verde y también 

relativamente poco en otras zonas de influencia portuguesa, por eso se considera 

simultáneamente por esta autora que ahora se trata de un desafío y una oportunidad 

contrastada para que otros investigadores se interesen por la temática. Es un área de 
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investigación en la que pocos investigadores han trabajado, a pesar de que su 

importancia va en aumento en los últimos años, y teniendo en cuenta los extraordinarios 

avances del sistema educativo cabo-verdiano en lo que concierne a infraestructuras y 

formación de profesores, acceso, permanencia y resultados de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, este es un buen tema sobre el que también 

investigar.  

La parte final de la Tesis incluye, como no podía ser de otro modo las citas de 

las importantes fuentes con las que se ha trabajado: documentales, bibliográficas, 

legislativas y de Internet, seguidas de los anexos donde se puede leer la transcripción de 

las entrevistas de los sujetos junto con otros vario documentos normativos esenciales 

para la comprensión del tema objeto de este estudio.  

Finalmente, añadir que efectivamente este trabajo de investigación podría 

haberse realizado de forma diferente a las opciones seleccionadas, pero es necesario 

valorar las limitaciones que la autora ha tenido. Sólo me queda afirmar que ha sido 

profundamente gratificante poder contribuir para el mejor conocimiento y que estos 

resultados puedan contribuir y ayudar a nivel interno no solo en Cabo Verde sino 

también en otros países con características semejantes.  
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INTRODUÇÃO 

 

"A liderança é habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem 

comum” James Hunter (2004, p. 25). 

A rápida evolução da sociedade global coetânea é uma realidade, e apresenta 

para as instituições educativas desafios cada vez maiores e complexos. Isso fortalece a 

necessidade de promover lideranças estratégicas, capazes de antecipar o futuro e 

orientar as ações visando satisfazer as necessidades dos alunos, da comunidade 

educativa e das populações de um modo geral. 

A liderança está presente em todos os momentos e situações, seja na vida 

pessoal ou organizacional. A este propósito, o antigo Secretário de Estado Norte-

americano, Colin Powell, dizia que, os grandes líderes quase sempre são excelentes 

simplificadores, que conseguem passar por discussões, debates e dúvida para oferecer 

uma solução que todos possam entender. 

Leithood, Seashore, Anderson e Wahlstrom, (2004) referem à atenção crescente 

que a administração e gestão das escolas bem como o tema da liderança educacional 

suscitam atualmente um interesse generalizado por parte dos governos, das famílias, dos 

profissionais da educação e dos investigadores, principalmente pelo facto de virem a ser 

estabelecidas relações causais entre os modelos de liderança praticados e o 

aproveitamento dos alunos, em todo o mundo. 

Documentos importantes da UNESCO, (2002:2004), mencionam que nos PED19 

a penúria de professores e o seu baixo nível de qualificação ameaçam a qualidade da 

oferta educativa e constituem um dos grandes obstáculos ao processo de 

desenvolvimento. Cabo Verde, país recém- independente20, passou similarmente por 

                                                           

19
 PED- Países em Desenvolvimento, do qual Cabo Verde fez parte até ao ano de 2005, quando passou a 

pertencer ao grupo de países de rendimento médio, considerando sua evolução analisada com base nos 
indicadores de desenvolvimento. 
20

 O arquipélago de Cabo Verde está situado na Costa Ocidental da África e foi colónia de Portugal 
durante V Séculos. Tornou-se independente da Colónia Portuguesa a 5 de Julho de 1975 depois de anos 
de luta de libertação dos finais dos anos 50 e década de 60, sob a exige do Partido Africano da 
Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) fundado por Amílcar Cabral, considerado pai e fundador 
da nacionalidade cabo-verdiana. Com Cabral, outros nomes como Aristides Pereira, Luís Cabral, Abílio 
Duarte e Pedro Pires, respetivamente, primeiros Presidentes da República de Cabo Verde, da Guiné-
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essa penúria, sobretudo nos primeiros anos após sua autonomia recorrendo a professores 

sem qualificação, com perfis académicos extremamente díspares e baixos para o 

exercício da docência, a docentes cooperantes vindo de países amigos e parceiros do 

desenvolvimento, para determinados níveis de ensino como, por exemplo, o secundário, 

ao mesmo tempo que investia fortemente na formação de professores. 

No Cabo Verde, de 1975, onde faltava praticamente tudo, totalmente desprovido 

de recurso natural que pudesse alavancar seu processo de desenvolvimento, agravado 

pela elevadíssima taxa de analfabetismo de aproximadamente 70%, para além “da luta 

para afastar para bem longe o espectro da fome”, Pedro Pires, (2012), a aposta foi a de 

procurar recursos financeiros junto dos parceiros, organizações internacionais, como o 

Banco Mundial e outros, destinados à realização de importantes investimentos no setor 

educação e formação de professores, considerados pelos líderes de então, os desafios 

mais importantes da jovem nação. 

Com o evoluir dos anos, foram formados professores, construídas infraestruturas 

escolares em todas as ilhas do arquipélago, criadas e implementadas legislações visando 

a normalização21 do sistema educativo. Porém, o mesmo não aconteceu no que concerne 

à formação de profissionais no domínio da direção e administração de escolas, situação 

essa verificada até ao momento atual, agravada pelo fato de trabalhos de investigação 

visando a produção do conhecimento científico nesse domínio, serem ainda muito raros 

no espaço cabo-verdiano. 

I.  Justificação, interesse e atualidade do tema  

Abordar a questão da liderança do sistema educativo em Cabo Verde implica 

falar da extrema carência: de professores, de infraestruturas escolares e instituições 

educativas de todo o tipo, do ensino tradicional centrado no professor dos primeiros 

anos do período pós independência. Também digno de realce as de escolas de formação 

de professores do ensino básico e do ensino secundário, nomeadamente, a EHPPE22 (ex-

                                                                                                                                                                          

Bissau, I Presidente da Assembleia Nacional e I Primeiro-ministro da Guiné e Cabo Verde após à 
independência. 
21 Decreto-lei nº18/88; Decreto-lei 103/III/90; Decreto-lei 77/94; Decreto-lei no 77/94; Decreto-lei 
nº2/2010 de entre outras leis. 
22 EHPPE- Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar criada pelo Decreto-lei nº40 –Portaria 
nº8666 de 4 de Outubro de 1969 ainda na época em que Cabo Verde era Província Ultramarina e que 
funcionou no período compreendido entre 1969 a 1974. 
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Escola da Variante), da EMP23, da EFP/ISE24, que formaram professores para os 

diversos níveis dos subsistemas educativos, docentes esses incontestavelmente na base 

da evolução do setor da educação e consequentemente e dos avanços relacionados com 

os indicadores de desenvolvimento de Cabo Verde, razão da sua elevação em 2005 à 

categoria de país de rendimento médio (Bilan du Monde, Paris (2005).  

Efetivamente, o processo de desenvolvimento de Cabo Verde no período de 

1975 ao momento atual, deve-se em grande parte às decisões tomadas pelos líderes, 

políticos, sociais e educativos, que desde a época da luta pela independência, seguiram o 

legado daquele que viria a ser o pai da nacionalidade cabo-verdiana e herói do povo, 

Amílcar Cabral, que na Conferência de Havana, em 1965 denunciou à ONU o estado de 

abandono das colónias portuguesas25, o analfabetismo generalizado, a seca, a fome em 

Cabo Verde, e o elevado número de crianças sem acesso à escola. O extrato do discurso, 

(IGNATIEV, (1975), refere que nessa mesma Conferência, Cabral disse que, “é preciso 

pensar na criação de um sistema de instrução absolutamente novo, tanto para os 

combatentes como para a população civil e principalmente para as crianças”(…).  

Com efeito, investimentos diversos foram feitos em termos de construção de 

infraestruturas escolares em todo o país, a taxa de acesso é atualmente de 

aproximadamente 100%, a taxa de professores qualificados para o EB era de 89,6% 

(DGPOG, (2010), hoje quase 100%. Apesar disso, permanece a carência de quadros 

técnicos com qualificação para o exercício da direção, administração e da gestão de 

escolas, contornada ao longo dos anos pela designação de professores com alguma 

experiência docente para simultaneamente exercerem as funções de professor-diretor de 

escolas básicas e gradativamente, outras funções administrativas como os de 

subinspetor e delegados de educação nas ilhas e municípios do país, fazendo com que 

espontaneamente fossem nascendo líderes.  

                                                           

23 EMP- Escola do Magistério Primário, formou professores para o ensino primário desde o período de 
transição até à altura que foi transformado em Instituto Pedagógico através do Decreto-lei 18/88, 
elevando para o nível médio a formação de docentes para o ensino básico e agentes para educação pré-
escolar. 
24 EFP/ISE- Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário mais tarde transformado em 
Instituto Superior de Educação extinguido para dar origem à criação da 1ª universidade pública, a UniCV. 
25 Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, onde nacionalistas, como 
Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Luís Cabral, Eduardo Mondlane, Samora Machel, Manuel Pinto da 
Costa de entre outros, criaram nos finais dos anos 50 e década de 60, movimentos e partidos políticos 
(MPLA, PAIGC, FRELIMO e MLSTP) que lutaram e conseguiram a autodeterminação dos respetivos 
países da dominação colonial portuguesa. 
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“Um líder não nasce, faz-se”, afirmam, Goleman, Boyatzis e McKee, (2003), e é 

isso que em grande medida explica por que razão com os mesmos instrumentos de 

regulação legal e com similitudes assinaláveis em termos organizacionais, sociais e 

locais, se encontrem diretores que são verdadeiros líderes, que inovam, têm estratégias 

de sucesso, trabalham junto das famílias e das comunidades de forma a obterem seu 

apoio fazendo avançar as suas escolas, e outros que apenas cumprem e executam o 

estipulado nas leis e documentos de orientação emanados superiormente. 

Apesar de existirem estudos diversos sobre o sistema educativo no que concerne 

à história da educação, ao professor, ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

realizados ao longo dos anos pelos universitários ao nível interno, da diáspora cabo-

verdiana espalhada pelo mundo e pelos que efetuaram sua formação em países 

estrangeiros, devido à história recente da criação das IES26, das universidades privadas 

primeira universidade pública, a UniCV27, são ainda muito escassos os estudos sobre 

liderança escolar e quase que não existem trabalhos de investigação sobre professores 

enquanto ou diretores ou gestores de escolas, numa perspetiva personalizada de quem 

são os cidadãos que ao longo dos anos têm governado o país e principalmente as escolas 

cabo-verdianas, que conceções têm do exercício do cargo e que atitudes manifestam 

relativamente ao seu próprio desempenho. 

Assim, com este trabalho pretende-se investigar o tema, Lideranças e Formação 

de Professores em Cabo Verde, através de estudo de caso relacionado com três 

indivíduos.  

De manifestar antes de tudo, que a investigação do percurso profissional e 

“histórias de vida” das personagens foram feitas com base na expressa autorização de 

cada um deles. Conhecem o nosso trabalho, participaram ativamente nas entrevistas, 

com grande interesse e entusiasmo. De referir ainda o fato dos mesmos terem plena 

consciência da importância da respetiva adjudicação enquanto personagens chaves no 

                                                           

26
 Instituições de Ensino Superior, nomeadamente, o Instituto Superior de Educação (ISE), o Instituto 

Superior das Ciências Económicas e do Mar (ISECMAR), o Instituto das Ciências Jurídicas e Sociais 
(ISCJS), a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (UniPIAGET), o Instituto Superior das Ciências 
Económicas e Empresariais, criados a partir dos anos 80 e na década de 90. 
27

 A Universidade de Cabo Verde (UniCV), primeira universidade pública, foi oficialmente criada em 
2006. Outras universidades do âmbito privado como a Universidade de Santiago (US), a Universidade do 
Mindelo, a Universidade Lusófona de Cabo Verde foram sendo criadas nos finais dos anos 90 e na década 
de 2000. 
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desenvolvimento da educação em Cabo Verde e valorizam a Tese de Doutoramento que 

ora se apresenta.  

Pedro Pires pelo seu profundo engajamento e contínuo desempenho na luta 

armada de libertação nacional na década de 60, enquanto combatente da liberdade da 

pátria, à liderança do processo de negociações que conduziram o país à 

autodeterminação em 5 de Julho de 1975, à governação dos difíceis anos do período pós 

independência na qualidade de 1º Primeiro-ministro da época do regime do partido 

único, à transição política do regime do partido único para a democracia, aos 

importantes feitos concretizados durante o exercício de liderança no mais elevado cargo 

de Presidente da República do período democrático, “Premio Mo Ibrahim 2011” em 

suma, mais de 50 anos de liderança e na travessia da qual o sector da educação e a 

formação de professores foram colocados em lugares cimeiros por serem considerados 

cruciais para o processo de “descolagem” tendo em conta a total ausência de recursos 

naturais de pudessem alavancar o e processo de desenvolvimento.  

Juntamente com Pedro Pires, outros dois reconhecidos cidadãos do setor da 

educação, que a partir do seu magnífico desempenho enquanto professores do ensino 

básico foram gradualmente ao longo do seu percurso profissional desempenhando 

funções de direção e administração de escolas públicas, Delegações do Ministério da 

Educação bem como de outros departamentos, serviços públicos centrais e 

descentralizados da educação, nomeadamente, Bartolomeu Varela formado pela EHPPE 

cujo exercício da docência começou na mais pequena ilha do arquipélago, a Ilha Brava 

ainda no período de transição para a independência. Após seu primeiro ano de excelente 

desempenho no exercício da prática pedagógica com os alunos, da partilha de know 

how para o benefício dos alunos, com os conterrâneos docentes da ilha, constituída 

quase a 100% por professores recrutados com níveis académicos extremamente díspares 

e sem qualificação para a docência, de um excelente trabalho visando o engajamento da 

comunidade educativa, de intervenções e cartas escritas aos responsáveis do setor da 

educação no sentido de criticar e sugerir medidas estratégicas de intervenção, foi 

designado professor-diretor de escola e sucessivamente, subinspetor delegado escolar, 

mais tarde, inspetor, inspetor-geral da educação, secretário-geral da educação a 1º 

administrador-geral da primeira universidade pública, a UniCV.  
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Durante este importante percurso desempenhou funções políticas, 

nomeadamente, Responsável Político na Ilha do Fogo, onde muito se empenhou na 

criação de cursos de alfabetização da população maioritariamente analfabeta na altura, 

de entre outros cursos para elevação do nível académico do âmbito do ensino 

secundário de modo a que os jovens quadros pudessem evoluir e ter acesso a uma 

formação técnico profissional e superior todos muito escassos no país, para além do 

importante fato de no decorrer do exercício dessas funções de liderança ter-se 

encarregue da promoção e da elaboração de importantes legislações com vista à 

normalização do sistema educativo sobretudo no que tange ao Estatuto da Carreira 

Docente, Gestão do Polos Educativos (Decreto-lei 77/94) de entre outros. 

Nesta mesma perspetiva, Amândio Brito, iniciou as funções de professor do 

ensino básico também na Ilha Brava no período pós independência, do período 

democrático e, por conseguinte após as eleições democráticas de 1991. A sua 

performance de professor do ensino básico, muito preocupado em colocar os seus 

alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem, partilha de conhecimento com 

seus colegas sem qualificação para a docência, envolver o mais profundamente possível 

os pais e encarregados da educação no processo educativo, determinou a sua designação 

para exercer em simultâneo as funções de professor-diretor da Escola do Ensino Básico 

de Nossa Senhora do Monte, desde então com um percurso digno de referência pelo 

destacado lugar que ocupa na avaliação geral das escolas da ilha, verificado até aos dias 

de hoje. Pouco tempo depois foi designado Delegado do Ministério da Educação na Ilha 

Brava. A sua forma de liderar, mas sobretudo os enormes avanços conseguidos em 

termos de resultados do processo de ensino aprendizagens, mobilização de parcerias, 

inovações efetivadas ao longo do seu desempenho, colocam Ilha Brava num lugar 

cimeiro comparativamente às demais ilhas do arquipélago. A análise do percurso de 

aproximadamente duas dezenas de anos de trabalho, resultou na Condecoração da 

Delegação do Ministério da Educação na Ilha Brava – através do Boletim Oficial nº9 - 

Suplemento de 5 De Março de 2010. 

Estimulada pelo desafio de ir para além do conhecimento superficial, mergulhar 

na história de vida de quem exerce o cargo, tentar descobrir como se foi construindo 

eventualmente um líder, contextualizar a sua ação diretiva num percurso que para os 

três começou na natureza agradável do campo, no seio da família e foi-se 
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desenvolvendo casualmente uma vezes por deliberações pessoais, outras vezes por 

designação de responsáveis das instâncias de decisão, constitui o ponto de partida para 

esta investigação.  

De referir a importância atribuída pela investigadora desde o início do processo 

da pesquisa no sentido de encontrar particularidades no exercício de direção e gestão em 

cada um dos personagens, porém não na procura de generalizações, resultados 

estatísticos ou pretender responder às inúmeras questões que este enunciado de 

preocupações coloca. Pretende-se com o trabalho, dar um contributo para o 

conhecimento científico mais profundo de quem são algumas das pessoas que no 

momento da “descolagem” e no decorrer dos anos apostaram no setor da educação, 

designaram e transformaram professores em diretores de escolas públicas, delegados, 

gestores e administradores que assumiram com determinação a liderança dos mais 

diversos departamentos e serviços públicos do sistema educacional. 

Passadas décadas, para uma plateia composta por professores e formadores do 

Instituto Pedagógico, o Presidente da República Pedro Pires (2009) dizia que, “o 

caminho a ser seguido pelas instituições de formação dos tempos vindouros, deve ser o 

da elevação do grau académico de modo a proporcionar formações especializadas em 

domínios curriculares específicos visando por um lado a promoção da qualidade, e por 

outro lado, no investimento contínuo na inovação pedagógica, dispensando uma atenção 

especial à gestão, administração e organização do sistema educativo de modo a 

corresponder com as demandas da população cabo-verdiana.  

A grande motivação atribuída pela autora prende-se com a premência no que 

concerne ao reforço das capacidades de liderança e competências práticas promovendo 

a inovação e a gestão eficiente das transformações sociais, políticas e económicas, que 

como refere Pires, (2013), “é uma luta de gerações e que tem que ser uma luta de todos 

os dias”. Finalmente, pretende-se contribuir para o conhecimento científico cada vez 

melhor da liderança e da formação de professores, visando em última análise o sucesso 

do processo do ensino e aprendizagem dos alunos. 

II. Opções Metodológicas 

A metodologia qualitativa é a que melhor se ajusta aos objetivos deste trabalho 

de investigação pelo fato de ser descritivo e se distanciar de qualquer preocupação de 
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natureza quantitativa, não no sentido da desvalorização deste tipo de abordagem, mas 

apenas por esta não se ajustar às intenções da investigadora. 

Bogdan e Biklen, (1994: 16), salientam que, “ainda que os indivíduos que fazem 

investigação qualitativa possam vir a selecionar questões específicas à medida que 

recolhem os dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de responder 

a questões prévias ou de testar hipóteses, privilegiam, essencialmente, a compreensão 

dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação. As causas 

exteriores são consideradas de importância secundária. Recolhem normalmente os 

dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos do 

quotidiano.  

Não estando em causa a preocupação de generalizar conclusões, e sim procurar 

singularidades suscetíveis de fazerem alguma luz sobre atores privilegiados, sobre o seu 

percurso e as suas convicções, a decisão do estudo de três casos pareceu-nos a mais 

ajustada aos objetivos visados, pois, “a questão central que se coloca na análise 

compreensiva não é a definição de uma imensidade de sujeitos estatisticamente 

“representativos”, mas sim de uma pequena dimensão de sujeitos “socialmente 

significativos”. Guerra (2006: 20).  

O reconhecimento público do trabalho desenvolvido durante quase todo um 

percurso de vida, em favor da governação, particularmente da gestão do setor educativo 

bem como o amplo conhecimento por parte da autora da realidade da história da 

educação e dos sujeitos desta investigação, convergem com a metodologia qualitativa 

no que diz respeito à necessidade de interpretação, descodificação de sentimentos, 

hesitações e convicções visando apreender e construir o principal da história de vida dos 

sujeitos. 

Kaufmann (2004: 10), afirma que “A entrevista compreensiva é precisamente o 

contrário de um método improvisado”. Conforme Banister et al (1994), citado por 

Szymanski, Almeida e Brandini (2004: 10), “Esse instrumento tem sido empregue em 

pesquisas qualitativas como solução para o estudo de significados subjetivos e de 

tópicos complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados num 

formato padronizado.” 

Assim, o instrumento escolhido para elaboração deste trabalho de pesquisa foi a 
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entrevista em profundidade, semiestruturada suportada por um guião suficientemente 

flexível expressamente elaborado para originar e conduzir um diálogo aberto 

possibilitando mudanças de rumo visando o cumprimento dos objetivos preconizados. 

Deste modo evidenciar as principais estratégias postas em prática no processo de 

liderança, os valores em termos de desempenho global de cada um deles, colher 

elementos que possam contribuir na melhoria da ação de atuais e de futuros líderes.  

III. Estrutura da Investigaçao 

A presente tese inicia-se por uma introdução na qual se citam e James Hunter 

(2004, p. 25) e Colin Powel, que sublinham a habilidade dos grandes líderes em 

influenciar, mobilizar pessoas a trabalhar de forma entusiástica em favor do bem 

comum e da sociedade global coetânea cujos desafios são cada vez mais complexos e 

por conseguinte a necessidade de promover lideranças estratégicas afim de satisfazer as 

exigências atuais. Outros autores tais como Goleman, Boyatzis e McKee, (2003), 

Leithood, Seashore, Anderson e Wahlstrom, (2004); Pires (2009) que se referem aos 

líderes e à liderança explicando o fato de “pessoas e/ou profissionais comuns” que 

exercendo funções de direção e administração utilizando a mesma base legal se 

transformam em verdadeiros líderes e outros que apenas executam os procedimentos, as 

normas superiormente emanadas e em consequência meros tecnocratas ou 

administrativos. 

 A esta narrativa segue-se a justificação ao longo da qual a autora explica o 

interesse e a atualidade do tema da Liderança e Formação de Professores em Cabo 

Verde enquanto país com uma história de dominação colonial de V Séculos, que na 

altura da independência tinha uma taxa de analfabetismo superior a 70%, numa 

população muito pobre, com extrema carência de infraestruturas educativas e docentes 

qualificados, por conseguinte com crianças sem acesso à escola, agravado por um 

ensino tradicional baseado no professor, fazendo com que nacionalistas, como Amílcar 

Cabral, fundador do PAIGC, pai da nacionalidade cabo-verdiana, na época denunciasse 

à ONU, a fome que assolava essa colónia e o difícil acesso de crianças à escola. 

As Escolas de formação, nomeadamente a EHPPE (ex-Escola da Variante), da 

EMP da EFP/ISE são referenciadas pela sua importância no processo de formação de 

professores incontestavelmente na base dos avanços conseguidos ao nível do setor da 
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educação e do país. De entre os formados, Bartolomeu Varela, Amândio Brito dois 

professores que com Pedro Pires perfazem os três sujeitos escolhidos para esta 

investigação. Essa escolha é justificada ainda na introdução pelo vasto conhecimento 

por parte da autora do percurso dos sujeitos, da história da educação e da formação de 

professores, e muito particularmente por um enorme desejo de ir para além do 

conhecimento superficial, mergulhar na história de vida dos mesmos, tentar descobrir 

como se foi construindo eventualmente o líder, e contribuir para o conhecimento 

científico mais profundo de quem são algumas das pessoas que no momento do 

“desabrochar” e no decorrer dos anos apostaram no setor da educação, formação de 

docentes, designaram e transformaram professores em diretores de escolas públicas, 

delegados, subinspetores-delegado, delegado do ME, gestores que assumiram com 

determinação a liderança dos mais diversos departamentos e serviços públicos da 

governação do país e em particular do sistema educacional cabo-verdiano. 

A metodologia qualitativa e as opções metodológicas são também mencionadas 

na introdução. A metodologia qualitativa como sendo aquela que melhor se ajusta aos 

objetivos deste trabalho de investigação pelo fato de ser descritivo e se distanciar de 

qualquer preocupação de natureza quantitativa, não no sentido da desvalorização deste 

tipo de abordagem, mas apenas por esta não se ajustar às intenções da investigadora.  

O Capítulo 1, faz referência à liderança nas organizações sociais educativas 

enquanto elo de uma cadeia mais vasta, enquadrado num ambiente onde 

concomitantemente existem ameaças e oportunidades. Prosseguindo, faz-se referência 

ainda à “sociedade do conhecimento” da época contemporânea que podem ser 

considerados autênticos exemplos de organizações sociais. Deste modo, os líderes 

devem encarar as organizações sociais como geradoras de recursos e a função de cada 

organização, seja empresarial ou não, é a integração de conhecimentos especializados 

numa tarefa comum, como menciona Peter Drucker (2001).  

Este capítulo sublinha que os líderes das sociedades modernas devem procurar 

desempenhar as suas atividades no sentido de encontrar formas que visem o 

aproveitamento do potencial das diferentes camadas da população, particularmente, nas 

áreas que correspondam às suas expectativas e interesses. Assim, a criação de condições 

para que os cidadãos sejam atores sociais participativos, proporcionando-lhes o acesso, 
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à formação, à informação e ao desenvolvimento pessoal, através de programas 

educativos, culturais e de ocupação de tempos livres, poderá ter como retorno uma 

participação mais ativa na família, no seio da comunidade onde estão inseridos e 

consequentemente na sociedade. 

Responsáveis e líderes procuraram aplicar o mencionado no parágrafo anterior 

desde os primórdios da independência em 1975. São demonstrados neste capítulo o 

trabalho de incentivação da população à criação de organizações sociais do tipo 

associações, cooperativas, Comissões de Moradores e Tribunais de Zona em favor do 

desenvolvimento social e de suporte ao governo. São mencionados ainda, as 

organizações de massas ligadas ao partido da independência28 e na chefia do governo, 

nomeadamente, a Juventude Africana Amílcar Cabral Cabo Verde (JAAC-CV), a 

Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), de entre outras organizações 

sociais que desencadearam ações importantíssimas, como as campanhas de arborização 

na década de oitenta, que de forma decisiva contribuíram para o despertar de Cabo 

Verde rumo ao contínuo progresso verificado até ao momento atual (Pedro Pires, 

(2013). Sandra L. Coelho (2008) garante que o terceiro sector, abrange uma grande 

variedade de agentes sociais, organizados em associações de moradores, grupos 

religiosos, ONG�s, entre outros, imprescindíveis na medida em que ocupam espaços 

complementares do estado ou do setor privado. 

De forma concisa aborda-se a especificidade cabo-verdiana nessa matéria 

sublinhando que assim como é recente a história da soberania do país, os conceitos de 

líder e liderança são de uso relativamente recente no âmbito da educação e, tratados 

ainda de forma muito tímida no seio dos profissionais do setor educativo. Herança do 

colonialismo português, ao nível da administração escolar esses conceitos, são 

marcados por terminologias mais formais e hierárquicos, como reitor ou diretor, órgãos 

unipessoais normalmente resultantes de nomeação estatal, no período de transição para 

a independência pelo que o exercício direção e administração das escolas associa-se 

                                                           

28
 PAIGC- Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que conduziu todo o processo de 

luta de libertação desses dois países, à concretização da soberania, até 14 de Novembro de 1981 altura em 
um golpe de estado conduzido por Nino Vieira vem quebrar o “princípio da unidade” constante do 
Programa do PAIGC, daí a “cisão” e a origem do Partido Africano da Independência de Cabo Verde 
(PAICV) que permaneceu no poder durante os primeiros 15 anos do período pós independência até a 
realização das primeiras eleições democráticas em 1991. 
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predominantemente ao conceito clássico de chefia, fundamento da hierarquia diretiva 

ainda hoje visíveis nas organizações públicas. 

São apresentados ainda neste capítulo, questões conceptuais e de problemática 

numa referência de que é inquestionável que o tema da liderança é hoje um tópico 

importante de reflexão e discussão no âmbito da administração e da gestão escolar. De 

tal forma que “se converteu verdadeiramente num tema de moda, um tópico de 

atualidade” (Lorenzo Delgado, 2005:367) e um excelente campo de investigação. São 

também abordados os novos caminhos para a liderança, o conceito de liderança escolar, 

a problemática da autonomia como fundamento instrumental de uma verdadeira 

liderança, a influência da liderança na procura de maior eficácia e qualidade escolares. 

Os paradigmas sobre educação e formação de professores, são objetos de tratamento na 

parte final deste capítulo enquanto dois conceitos teóricos tão importantes e ao mesmo 

tempo tão difíceis de se abordar. A dificuldade se resume primeiramente pelo facto de 

não poder, num trabalho deste tipo, dissociar a teoria dos aspectos práticos dos quais 

falaremos nos capítulos que se seguem, em segundo lugar, porque na vida, como na 

educação, a teoria e a prática se complementam, e, finalmente porque no momento 

atual, a questão da educação atingiu um ponto tão elevado que é considerado o “motor 

do desenvolvimento sustentável” e da luta contra a pobreza. 

Cabo Verde, enquanto pais recém-independente, teve que escolher paradigmas, 

definir as estratégias do seu desenvolvimento económico e social e em particular para o 

setor da educação e formação de professores pelo que obviamente terá copiado, seguido 

modelos e exemplos de outros países e sistemas educativos, implementado no processo 

de formação de professores, planos de estudos que melhor conviesse e ou adaptasse à 

realidade do país. “Educar o cidadão mundial pretende demonstrar até que ponto os 

interesses pessoais, nacionais e mundiais estão interligados (…). A aldeia global torna-

se cada vez mais uma realidade para as gerações futuras, pelo que houve e haverá 

sempre razões ou fundamentos jurídicos para introduzir no sistema de ensino cabo-

verdiano uma dimensão internacional, partindo dos preceitos da Carta das Nações 

Unidas (David Barrs & Maura, 1996:7). 

No segundo capítulo são apresentadas as mudanças sociais, políticas, começando 

do colonialismo português e a transição para a independência nacional. Segundo Silva 



  

 

 

73 

 

 

 

 

73 

(1991), após à dominação colonial, Cabo Verde tentou subsistir aproveitando os 

escassos recursos que existiam e mobilizando a ajuda de países amigos e organizações 

internacionais. Apesar de não haver qualquer interesse económico, a visão era que Cabo 

Verde atingiria, a longo prazo, uma situação onde a ajuda seria dispensável e portanto, 

capaz de legitimar a sua própria política, o seu próprio sistema, o seu próprio Estado. 

Desta forma, os anos que se seguiram à independência transformaram-se num período 

de esforço sistemático para melhoria progressiva da situação do país a todos os níveis, 

lutando contra as circunstâncias adversas: terras de fraca qualidade, produtividade e 

dimensão, a escassez da chuva e consequente falta de água, o analfabetismo, parco 

recurso humano e de fraca qualificação, sobretudo a classe docente, a pesca artesanal 

com custos demasiadamente elevados e, portanto tudo a jogar para uma difícil 

governação ou fracasso. 

Sobre as principais reformas do sistema educacional do período pós 

independência o capítulo refere que Cabo Verde teve o seu primeiro Ministério da 

Educação e Cultura na pré – independência (Janeiro de 1975). A partir desta data até ao 

momento, a Educação em Cabo Verde tem vindo a evoluir de uma forma gradual e 

consciente, contornando sistematicamente “ (…) os desafios [para o sector educativo], 

exigindo o aprofundamento das reformas, a alteração ou a afirmação de claras 

orientações estratégicas e uma maior unidade de princípios para se conseguir um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável para todo o sistema.” (Ministério da 

Educação e Valorização dos Recursos Humanos, 2003, p.11). (…) Resolvidos os 

problemas de infraestruturação escolar, formação de professores, do acesso e 

permanência, resultados positivos em termos do processo de ensino-aprendizagem, os 

desafios da qualidade são intrínsecos a qualquer sistema educativo global, os pilares 

básicos presentes na edificação do sistema educativo: “ (…) os princípios de qualidade, 

de equidade, da pertinência social e económica, da comparticipação das famílias nos 

custos e na gestão do sistema, da descentralização, dos parceiros sociais e da 

promoção do ensino privado, deverão mantidos em todos os espaços da vida e do 

desenvolvimento” (MEVRH, 2002, p.14). 

Em relação à transição do regime de partido único, de tendência socialista, na 

medida em que não era permitida a existência de outros partidos políticos começou nos 

finais dos anos 80 e inícios dos anos 90 e culminada com as primeiras eleições 
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democráticas ganhas pelo MPD a 13 de Janeiro de 1991, colocando o PAICV na 

oposição. A partir dessa data Cabo Verde realizou diversas eleições democráticas 

legislativas, presidenciais e municipais, “na paz”. Enquanto microestado insular e país 

democrático, Cabo Verde tem sido bastante referido e apreciado pela comunidade 

internacional, nomeadamente pela exemplaridade que o mesmo encerra”, contudo, não 

abundam, muitos estudos sobre ele. Mesmo tendo sido implantado um regime 

autoritário, de base monopartidário, logo após a independência, Cabo Verde, não se 

iguala, em termos de repressão politica e de violação de direitos humanos, aos outros 

casos de monopartidarismo existentes no continente africano. Talvez por isso, esse 

arquipélago seja um dos raros casos de transição pacífica, e um dos poucos onde se 

respeitou o resultado das primeiras eleições pluralistas. Outrossim em Cabo Verde, a 

transição não foi precedida por um clima de instabilidade politica, social e económica 

como se verificou, por exemplo no Mali e na Costa do Marfim. Cabo Verde é assim um 

caso típico de transição iniciada pela elite autoritária mas que adquire uma dinâmica 

diferente com o surgimento da oposição (R. Évora (2004). 

A normalização, direção, administração e gestão do sistema educacional em 

Cabo Verde constam do Capítulo 3, ao longo do mesmo a autora explica a importância 

dos professores qualificados nas salas de aula mas também na viabilização do processo 

de direção e administração escolar. Objeto de abordagem mais acima, e por força das 

circunstâncias intrínsecas da época, professores do ensino básico, foram designados 

para em simultâneo exercerem funções de direção, administração, gestão de escolas do 

ensino básico, delegados de educação, inspetores, diretores nacionais do ensino pré-

escolar e básico, inspetores gerais, secretários gerais, presidentes de institutos de 

formação de professores, e até à mais elevada função de administrador geral da 

universidade pública, a UniCV, e de ministro de educação de Cabo Verde, para além de 

outras funções do domínio político e privado.  

Realça-se na tese, a edificação descentralizada do IP, pensada para assegurar sob 

o signo da equidade de oportunidades a cobertura nacional de formação de professores 

do EB nos primórdios da independência. Para a sua efetivação, um intenso trabalho de 

mobilização de parceiros para a busca de financiamento, tais como, o WB29 que 

                                                           

29
 Banco Mundial que financiou importantes projetos no domínio da criação de infraestruturas escolares e 

da formação de professores e muito especialmente, a subvenção do salário dos docentes nada 
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financiou a pedido do governo a subvenção do salário do pessoal docente na altura 

muito baixo e nada atrativo, a atribuição do célebre Art.º 9030 aos professores em 

exercício de função docente sem qualificação, o BAD31 e de entre outros como FCG32 

que desempenharam um papel de extrema relevância no processo de infraestruturação, 

implementação das reformas curriculares, formação de docentes, em suma, muito 

presentes, na construção e concretização de projetos estruturantes do setor educacional 

no período compreendido entre 1975 e 2003, nomeadamente, Projetos da “Educação I”, 

PREBA33, PRESE34, PROMEF35, incontestavelmente na base da reestruturação do EB, 

massificação do ES  e na evolução do sistema educativo.  

Ainda neste capítulo, uma referência particular para o papel dos líderes no 

concernente à criação e implementação de normativos de entre os quais se referenciam: 

o Decreto-lei nº103/III/90, a antiga Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), o 

Decreto-lei nº 77/94 sobre a Gestão dos Polos Educativos e Escolas Satélites, o Decreto-

lei nº18/88 sobre a criação do IP e o BO nº46 de 2014 de 10 de Setembro transformando 

o IP em instituto universitário para que as Escolas de Formação de Professores 

pudessem ministrar títulos académicos de nível superior, o Decreto-Lei nº 20/2002, de 

19 de Agosto, a gestão dos estabelecimentos públicos do ensino secundário tornou-se 

mais democrática e representativa, com a abertura de quase todos os órgãos de gestão à 

participação dos representantes dos professores, alunos e pais e encarregados de 

educação. São abordados ainda nesta parte da tese, o Decreto-regulamentar nº 4/98 de 

27 de Abril – relativo à descentralização da gestão e administração do sistema 

educacional, às atribuições da Delegação Educação e das funções do Delegado do ME 

preceituados ao abrigo do disposto no nº4, Art.º11 do Decreto – lei nº 14/97 que 

aprovou a Orgânica do Ministério da Educação Ciência e Cultura e no uso da faculdade 

conferida pela alínea b) do nº22 do Art.º 217 da Constituição da República, em que o 

Governo decreta a criação das Delegações do Ministério da Educação, abreviadamente 

                                                                                                                                                                          

convidativos naquela época e obviamente com repercussões negativas no acesso dos cidadãos aos cursos 
de formação propostos pelas Escolas do Magistério Primário da Praia e do Mindelo 
30

 O Artigo 90, muito conhecido pelo fato de disponibilizar o salário aos docentes sem qualificação em 
exercício de funções para os isentarem da prática pedagógica e frequentarem de forma exclusiva Cursos 
de Formação para Professores do Ensino Básico. Isso permitiu um grande aumento no acesso e em 
consequência a rápida elevação da taxa percentual de professores qualificados no sistema educativo. 
31

 Banco Africano de Desenvolvimento 
32

 FCG- Fundação Calouste Gulbenkian 
33

 Projeto de Renovação e Extensão do Ensino Básico (1987 e 1993). 
34

 Projeto de Extensão e Renovação do Ensino Secundário (1988 e 1996). 
35

 Projeto de Consolidação e Modernização da Educação e Formação (1999 e 2003). 
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designadas de Delegações. Digno de referência, o Art.º 1º sobre a Natureza e âmbito 

desse decreto afirmando que as Delegações são serviços desconcentrados do ME que a 

nível de cada concelho ou ilha, prosseguem as orientações superiores e asseguram a 

orientação, coordenação e apoio aos estabelecimentos de ensino não superior. 

Relativamente à Direção o Art.º 4º nos pontos 1 e 2 afirmam que as delegações 

são chefiadas por um delegado e junto dele funciona um conselho consultivo. O artigo 

5º reforça dizendo que o Delegado cujas incumbências encontram-se delineadas no Art.º 

17 desse mesmo decreto regulamentar, é responsável pelo correto funcionamento da 

Delegação e representante do Concelho no Ministério salvo disposição legal ao 

contrário. 

Sobre a importância dos professores na viabilização da direção e administração 

de escolas, de realçar a presenças nos planos de estudos dos cursos de formação da 

disciplina de gestão e administração escolar o que aliado à experiência profissional 

docente, seguramente terá contribuído positivamente para o seu desempenho nessa área 

não docente. No entanto, J. Brito (2015), refere que no decurso do desempenho das 

mais diversas funções pedagógicas, em Cabo Verde, os professores foram “desviados” e 

ou “transformados” em gestores, diretores e administradores do sistema educacional, 

porquanto, deste trabalho de investigação fazem parte dois deles e nos seus 

depoimentos, sublinham no seu quotidiano profissional souberam cultivar as relações 

interpessoais, liderança partilhada, o trabalho de equipa em benefício do coletivo. “A 

pedagogia apreendida no curso de formação de professores na EHPPE e na EMP, foi 

posta em prática ao serviço do processo de ensino aprendizagem e, de maneira especial 

transportada para a direção, administração e gestão de escolas, delegações de entre 

outros departamentos e serviços (…), “o espaço direção, administração”, não era 

outra coisa senão uma continuidade do espaço pedagógico”. Em síntese, o fato de não 

possuir formação especifica para o exercício da gestão e administração escolar ou de 

delegado do ME, não foi de modo nenhum utilizado pelos responsáveis como “excuses” 

para retardar ou se deixar a escola “sem norte”, sem direção (Varela, 2012). Assim, 

foram nascendo verdadeiros líderes, mas por outro lado não duvida que “o sistema foi 

perdendo excelentes professores para as crianças nas salas de aula” afirma A.Brito 

(2012). 
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A autonomia é abordada neste capítulo numa afirmação de que é um conceito 

que vai muito além dimensão legal ou normativa ou mesmo do contexto político. Por 

outro lado, a autonomia da escola deve ser encarada de uma forma dinâmica, como algo 

a ser construído, como um processo e não de forma estática ou acabada.  

O 4º Capítulo inicia-se demonstrando o desejo da autora de aprofundar o estudo 

do exercício da liderança tomando como sujeitos de investigação, indivíduos com 

percursos profundamente marcados pela luta na conquista da soberania, pela 

governação no sentido mais amplo do termo e especialmente pela liderança do setor da 

educação, formação de professores de entre outros do âmbito do desenvolvimento 

político, económico e social de Cabo Verde.  

Com efeito, no mundo atual a investigação suportada por estudos de caso tem 

vindo a desenvolver-se e a ter cada vez uma maior reputação no campo da educação e 

das ciências sociais. Desde há muito tempo aplicada em domínios como a sociologia e a 

antropologia, a expressão “investigação qualitativa” não foi utilizada nas ciências 

sociais até ao final dos anos sessenta (Bogdan e Biklen, 1994: p.16). Entretanto, dessa 

data ao presente momento, tem passado por uma grande evolução e utilização em áreas 

como: a criminologia, as ciências da educação, o trabalho social. A sua crescente 

popularidade tem sido acompanhada pela diversificação das práticas de investigação e 

realizadas contextos institucionais distintos e complexos no que se refere aos campos 

investigados.  

Neste trabalho de investigação optou-se pela metodologia qualitativa. “A 

expressão investigação qualitativa tem sido usada como designação geral para todas as 

formas de investigação que se baseiam principalmente na utilização de dados 

qualitativos, incluindo a etnografia, a investigação naturalista, os estudos de caso, a 

etnometodologia, a metodologia de histórias de vida, as aproximações biográficas e a 

investigação narrativa (Rodríguez et al., 1999). Essa opção deve-se ainda ao “ modo 

interativo de recolha e análise dos dados e o recurso a diversas fontes através de uma 

combinação de métodos que procuram captar a dimensão subjetiva dos fenómenos 

sociais (Denzin e Lincoln (1994 p.4).  

A utilização crescente e o êxito notório da investigação qualitativa reside 

precisamente na sua capacidade de conciliar crítica e dialeticamente as abordagens 
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positivistas com as construtivistas, exigindo do investigador um exercício de ida e 

retorno entre os polos epistemológicos. O investigador torna-se o “intérprete”, e 

constitui uma peça-chave no processo de investigação qualitativa pois acaba por ficar 

comprometido com o saber, com a pesquisa, com os sujeitos e o contexto e com as 

exigências de credibilidade da investigação. A sua postura ético-metodológica oscila 

entre o negociador, que tem de solicitar acesso e permanência no terreno, autorizações 

para recolha, obter anuências e informações pertinentes, o observador que capta in 

situ e in loco a realidade que analisa e o relator que serve de porta-voz dos atores 

investigados na divulgação das leituras plausíveis do real. 

Por conseguinte, a maior preocupação de qualquer investigador ao iniciar uma 

pesquisa é encontrar formas de resolver problemas que possam afetar o rigor científico 

do seu trabalho. Como refere, Morse et al. (2002, p. 2), sem rigor a investigação “não 

tem valor, torna-se ficção e perde a sua utilidade” pelo que é de suma importância que 

todo o investigador em educação se preocupe com a questão da fiabilidade e validade 

dos métodos a que recorre sejam eles de cariz quantitativo ou qualitativo. Com efeito, 

os investigadores que recorrem aos métodos experimentais e quantitativos devem 

acautelar-se com relação a três importantes aspetos: assegurar-se da justeza dos 

resultados da investigação (critério da validade interna); especificar os limites de uma 

possível generalização (critério da validade externa); garantir que os resultados não 

estão ligados a circunstâncias acidentais e que outros investigadores, empregando os 

mesmos procedimentos com populações semelhantes possam chegar a conclusões 

idênticas (critério de fiabilidade). Deste modo, a objetividade é vista como o resultado 

do respeito por estes critérios, capazes de reduzir ou eliminar distorções possíveis de 

ocorrer no desenvolvimento do processo. 

Lincoln e Guba, (1991, p. 296) referem a outras formas de se obter a 

credibilidade, como por exemplo, “submetendo (os resultados) à aprovação dos 

construtores das múltiplas realidades em estudo”. De entre essas formas, no presente 

trabalho de investigação efetivou-se a designada por “member checks”, (a revisão pelos 

participantes), e que consiste em devolver aos participantes do estudo os resultados da 

análise e da “construção” elaborado com base nas informações fornecidas durante as 

entrevistas para enquanto sujeitos pudessem verificar, confirmar se as interpretações do 

investigador refletem de facto as suas ideias, sentimentos, experiências, percursos e 
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histórias de vida.  

Importa mencionar que entre as exigências ético-metodológicas [Schmitt & 

Klimoski 1991: 367; Justo Arnal & Latorre 1992: 48-49; Bogdan & Biklen 1994: 75-78; 

Becker 1994: 132-133] destaca-se a autenticidade ao retratar a realidade, que se refere 

ao modo de interpretar e revelar os dados com a preocupação de que eles exprimam 

fielmente o real. Tal só é possível se se considerarem os cuidados referentes à 

exaustividade da recolha de informações, à flexibilidade e multiplicidade de métodos e 

técnicas, à triangulação [Lessard-Hébert et al. 1990: 76-77 e 129; Bisquerra 1989: 264-

265; Cohen & Manion 1990: 331-351; Goetz & LeCompte 1988: 36; Silverman 1994: 

156-160] e ao “ecletismo” na análise e interpretação das fontes, perspetivas, 

significados e representações dos atores sociais. 

No entanto, “a gestão do ensino é algo muito complexo e não pode continuar a 

ser feito com professores “desviados” da sala de aula para o exercício da 

administração e da liderança das escolas e outras instituições do ensino (J. Brito 

(2015). Isso demonstra que apesar do tema da liderança tem sido em vários países do 

mundo, objeto de investigação, em Cabo Verde quase que não existem estudos nessa 

matéria. Deste modo, a autora explica que não estava em causa caracterizar lideranças, e 

sim estudar protagonistas, partir do indivíduo, deixá-lo expressar-se em discurso direto, 

filtrar o material recolhido através de entrevista em profundidade, aberta e 

semiestruturada, com suporte num guião flexível, parecia ser o instrumento mais 

aconselhável para a recolha dos dados dos três sujeitos, analisá-los de forma qualitativa 

ao pormenor pois o que estava em causa era aprofundar o conhecimento pessoal e 

profissional, tendo como objetivo procurar mapear um percurso e características no 

sentido de determinar se são ou não congruentes com os conceitos de líder e liderança 

através das suas “histórias ou experiências de vida”.  

 O quinto capítulo explica que na escolha dos sujeitos do estudo pesaram três 

circunstâncias: as questões científicas, o conhecimento pessoal e a evolução da 

gestão/administração e liderança do sistema educativo cabo-verdiano geral e da 

formação de professores em particular. Em relação à primeira questão estava em causa 

determinar um número que fosse compatível com os requisitos da metodologia 

científica escolhida. Como amplamente se fundamenta no capítulo anterior, podia ter-se 
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optado por um só sujeito, foi, no entanto, decidiu-se selecionar três para enriquecer o 

acervo de informação e poder contrastar três personalidades com histórias de vida muito 

diversas, recolhidas através de um guião elaborado pela investigadora no sentido de 

conduzir uma conversa aberta durante a qual os entrevistados deram respostas e 

abordaram assuntos por eles julgados de interesse.  

Na escolha dos sujeitos desta investigação, tiveram forte peso, fatores como: as 

questões científicas, o conhecimento pessoal do percurso profissional dos sujeitos e o 

reconhecimento por parte da sociedade civil cabo-verdiana. De acordo com a 

metodologia científica foram escolhidos três, como fator de enriquecimento das fontes 

de informação e poder contrastar três distintas personalidades e com histórias de vida 

também peculiares, não obstante algumas similitudes. 

Essas opções fundamentaram-se na importância do tema, no percurso 

profissional da investigadora de quase três décadas e meia no sector da educação, 

profundamente comprometida com a formação de professores e o exercício da 

administração escolar e liderança dos diversos níveis do sistema educacional, quais 

sejam: gestão pedagógica do processo de ensino-aprendizagem dos alunos em salas de 

aula – em simultâneo o exercício de direção/administração de escolas do ensino básico 

– gestão nacional da implementação de políticas educativas – supervisão pedagógica - 

gestão de projetos de formação contínua e em exercício de professores – gestão de 

instituições de formação de  professores, e que neste momento impõem um 

distanciamento da prática e visualizar de forma diferente a situação real, melhor 

explicando, olhar para um aspeto dessa realidade ainda pouco estudada em Cabo Verde. 

Com base nos declarações dos sujeitos, concluir como é que um indivíduo se transforma 

em professor, professor-diretor de escola, delegado da educação – eventualmente líder 

de uma escola/município/ ilha, combatente da liberdade da pátria - responsável pela 

governação de um micro estado insular com caraterísticas difíceis, e como se exerce 

essas funções.  

Neste caso interessava sobretudo partir da singularidade de uma história pessoal 

e tentar encontrar o fio condutor de um caminho, pois na maioria das vezes, dos líderes 

conhece-se normalmente a sua ação, nem sempre o percurso ou os “meandros” que os 

conduziu ao exercício da liderança. Assim, quando se colocou a hipótese de realizar a 
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investigação, a escolha dos três acabou por ser óbvia por se aliarem o conhecimento 

pessoal e o reconhecimento social, que concorriam no mesmo sentido e permitiam partir 

do princípio que estávamos efetivamente perante três personalidades dotadas de 

evidentes qualidades de liderança.  

A anteceder as entrevistas foi elaborado o guião, transcrito mais adiante nesta 

tese. Constam da “Apresentação” e dos “Objetivos” desse Guião, as informações e 

explicações visando a clarificação do mesmo e da escolha dos sujeitos. O instrumento 

final de recolha de dados (o Guião) é o resultado de muitas horas de trabalho e de 

esforços de aperfeiçoamentos, de onde constam as sugestões resultantes da leitura, 

análise e opinião dos especialistas e dos pareceres da própria orientadora deste trabalho 

de investigação. De mencionar ainda o aspeto flexível desse importante instrumento, 

correspondendo à necessidade inerentes à metodologia e de adaptação das perguntas às 

particularidades dos sujeitos entrevistados, permitindo a recolha de dados através de 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas a partir das quais foram obtidas as 

informações imprescindíveis à construção das narrativas na génese das conclusões e 

elaboração desta Tese. 

Com base na escuta às gravações, as entrevistas concedidas foram transformadas 

em textos sem nenhum trabalho de arranjo, de modo a permitir uma comparação a 

narração feita pela investigadora com os depoimentos originais. O produto foi fruto de 

muitas horas de trabalho resultando em textos, depois lidos e analisados pelos sujeitos 

sob solicitação da investigadora a fim de procederem à correção e ajustes nos aspetos 

que considerassem relevantes. Durante um encontro previamente combinado, dialogou-

se sobre os ajustes feitos e devolveram à investigadora a versão definitiva. 

O Capítulo 6 apresenta o trabalho empírico através do resumo das entrevistas 

concedidas pelos sujeitos de investigação: Pedro Pires, Bartolomeu Varela e Amândio 

Brito, redigidas pela investigadora a partir das transcrições, com o rigor que trabalhos 

dessa natureza exigem e disponibilizados aos sujeitos, visando a leitura e “legitimação” 

como se mencionou mais acima. Na verdade, em diversas partes deste capítulo 6 podem 

ser observados aspetos que demonstram nos três sujeitos atitudes que os diferenciam de 

meros administrativos, tecnocratas ou gestores e os identificam como verdadeiros 

líderes pelo seguinte:  
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Questionado, sobre seu percurso de vida e de liderança, e especificamente, sobre 

o seu percurso inicial e se, durante esse tempo da sua vida, sentiu-se ter nascido líder, 

ou, se no desempenho das diversas funções foi-se, caldeando, passo a passo, o líder, 

Pedro Pires, respondeu que a gestação desta condição teria sido durante o percurso, 

pois, “há um processo de aprendizagem, durante o qual ajustei o meu comportamento 

às imposições das funções, analisei e avaliei a evolução das situações, no sentido de 

rever, refazer a fim de fazer melhor; foi nesse esforço de aperfeiçoamento sucessivo que 

me fiz líder. Assim, o líder foi-se forjando sem sequer me dar conta disso. Foram o 

comprometimento, o trabalho quotidiano e a aprendizagem com e na ação, juntamente 

com os outros companheiros de caminhada, que germinaram o líder.” Sorrindo, 

enfatizou uma vez mais, repetindo o que tinha dito anteriormente:“ eu nunca me senti 

Chefe iluminado, mas, sim, líder no estilo de pedagogo da revolução”. Insistindo na 

pergunta, alegou não saber se foi por vocação ou se foi fruto de circunstâncias. 

Entretanto, anuiu que “poderia ter sido o entroncamento de uma e outra coisa; mas, a 

verdade é que aquele que dirige deve ter o sentido de responsabilidade e de 

compromisso com a causa abraçada e por esta via ganhar a confiança dos seus 

companheiros. Outrossim, a autoridade moral é ganha no quotidiano e na ação 

prática”.   

Porfiando a pronunciar se a sua perspetiva de fundo, enquanto Primeiro-ministro 

e mais tarde de Presidente da República, era a de um Gestor/Administrador ou uma 

coisa e outra, Pedro Pires respondeu prontamente que não são a mesma coisa! 

Justificando-se disse, que “ o líder não é um burocrata nem um tecnocrata; é mais do 

que isso! Deve ser um homem político, acima de tudo, um motivador, um aglutinador e 

impulsionador da ação dos seus colaboradores. Na sua ação e com o seu estilo de 

direção deve contribuir para a gestação de novas lideranças. Falha se não consegue 

reproduzir-se”. Na sequência, reconfirmou o valor e o lugar que a Educação tem 

ocupado na transformação das sociedades no geral e da sociedade cabo-verdiana, em 

particular. Pedro Pires considera que a grande vitória do seu país derivou da aposta na 

formação de professores, técnicos, gestores, rematando: “Com efeito, o nosso país 

apetrechou-se em recursos humanos qualificados e em capacidade criadora; a 

mudança que se conseguiu com a capacitação das pessoas, a expansão e 

democratização do acesso ao conhecimento, conjugadas com a elaboração e 
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interiorização de uma visão moderna e abrangente do mundo e da humanidade 

contemporânea, constituem um património imaterial valioso e uma ferramenta preciosa 

que tem permitido ganhar, passo a passo, o futuro de prosperidade e de bem-estar 

ambicionados”. 

Bartolomeu Varela confidenciou-nos durante o seu depoimento, que foi um dos 

pioneiros a pensar que, numa ilha isolada, como a Brava, onde o acesso se fazia através 

de pequenos barcos, sem formas de recurso a bibliografias ou informações afins que 

pudessem ajudar na elevação da prática pedagógica docente, era absolutamente 

necessário integrar e investir de forma eficaz na formação contínua de professores, no 

quadro da gestão do sistema educativo. Por essa razão escreveu às autoridades 

educativas do país, concretamente o Ministro da Educação, criticando e sugerindo 

mudanças no processo do ensino-aprendizagem tradicional e centrado no professor. Na 

base das motivações dele, estavam um grande anseio de despertar as autoridades para a 

necessidade imperiosa da formação de professores. Esse foi o ponto forte em termos de 

argumentação, manifestando aos responsáveis que o ensino assim como estava sendo 

processado era uma espécie de reprodução, centrado no professor e que era preciso fazer 

algo para mudar o rumo das coisas na educação, e na ilha (…) com vista à 

modernização do sistema do ensino aprendizagem, desta feita centrado na criança.  

À idêntica pergunta do guião feita a Pedro Pires e acima mencionada, respondeu 

que muito cedo apercebeu-se que era difícil trabalhar com sucesso dando ordens e 

chegou à conclusão que ao invés de estar a exigir o cumprimento rigoroso das normas, o 

mais importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma a que a 

assunção destes pudesse, “Preceder e acompanhar os atos de gestão, privilegiando-se a 

comunicação em profundidade, autêntica, baseada no diálogo, fazendo com que os 

profissionais compreendessem a essência das ações e das estratégias (…), a razão de 

ser de determinadas solicitações ou normas”. Essa forma de desenvolver as atividades 

quotidianas, afirmou ele, “tornam as coisas mais fáceis” e por conseguinte nunca teve 

problemas de gestão na Ilha Brava e ou noutras funções de Inspetor, Inspetor-Geral, 

Secretário-Geral que mais tarde exerceu no Ministério da Educação, apesar nunca ter 

tido a pretensão de ser diretor de escola, subinspector- delegado escolar ou 

simplesmente de liderar o que quer que fosse. Seguramente durante esse processo a 

minha “entourage” foi muito observadora e talvez perspicaz (…) “as pessoas à minha 
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volta é que me assumiram como líder”. Todavia, no seu propósito de tentar conseguir o 

máximo de resultados, entendeu que, “teria um maior efeito multiplicador se os 

dirigidos fossem também eles dirigentes e, por isso, participassem da tomada de 

decisões”.   Esse tipo de procedimento conduz à responsabilização dos agentes na 

materialização dos objetivos preconizados, razão por que, como refere, (…) “nunca tive 

dificuldades em levar a cabo as minhas ideias, que não eram apenas minhas, mas 

resultavam de um processo negociado e partilhado” (…). “Esses fatores foram 

determinantes para a transformação do professor “tout court” e fazer de mim um líder 

educativo”. 

Referiu-se ao facto de ter exercido as funções de Inspetor-Geral e de Secretário-

Geral da Educação numa altura em que já era detentor de uma Licenciatura em Direito, 

facto esse que considerou de muito importante na medida em que, “um jurista “tout 

court” muito dificilmente entenderia “as coisas da educação” tão bem quanto um 

professor, líder e conhecedor do setor da educação que se formou em direito (…), a 

diferença é nitidamente para um melhor desempenho em benefício e busca de soluções 

para os problemas do sector da educação”. 

Amândio Brito formou-se na EMP e tornou-se professor no Ano Letivo 1989/90 

numa altura ainda de muita carência em termos de docentes em qualidade e em 

quantidade a nível nacional e, por conseguinte mais acentuado na Ilha Brava, 

considerada até os dias de hoje a mais isolada do país pela insuficiente ligação marítima 

com as outras ilhas e pela ausência da ligação aérea. Por isso, os responsáveis pelo 

sector da educação não tinham sequer como pensar em ter professores com qualificação 

para o exercício da prática pedagógica nas salas de aula e muito menos em ter gestores 

qualificados para a direção e a administração das escolas, daí os responsáveis terem 

feito opções e, a alternativa era o professor responsabilizar-se pela educação das 

crianças e pela direção de escolas e outros departamentos e instituições da educação. 

Assim se procedeu e os professores, sobretudo aqueles que como ele possuíam 

qualificação para a docência, mais experientes e dedicados foram como ele, designados 

para simultaneamente professores-diretor de escola.  

Detentor de um Diploma do Curso do Magistério Primário, tendo tido no curso a 

disciplina de Gestão e Administração Escolar conferia-lhe um certo “status”. Digno de 
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realce a grande dedicação enquanto professor, os excelentes resultados de aprendizagem 

dos seus alunos e relações interpessoais com a comunidade educativa contribuíram na 

decisão do Delegado do ME da Ilha Brava na época, designá-lo para o cargo de 

professor-diretor da Escola de Nossa Senhora do Monte logo no início da carreira, e 

anos mais tarde para as funções de Delegado do ME, pelo Ministro da Educação. 

Confessou que de repente sentiu-se diante de desafios nunca idealizados antes e, aliado 

a isso, uma grande vontade de trabalhar para os vencer. Por isso, trabalhou de mãos 

dadas com os seus colegas professores, pais encarregados de educação e todos que de 

alguma forma ele entendia que pudesse ser útil para o progresso da sua escola, e mais 

tarde da ilha. Nunca teve rigorosamente outra preparação para exercer a função de 

diretor de escola e muito menos de Delegado do ME, pelo que, sublinhou, “Valeu-me as 

excelentes relações profissionais e pessoais com os meus colegas professores, os pais e 

encarregados de educação e especialmente o grande desejo de ver a escola onde eu era 

o professor e ao mesmo tempo diretor, mais bem organizada, com melhores resultados 

em termos de aproveitamento escolar e outros domínios de gestão administrativa e 

pedagógica comparativamente às outras escolas da ilha”.  

Mais de duas dezenas exercendo as funções de delegado, uma condecoração da 

Delegação do ME pelo desenvolvimento de políticas educativas, leva Amândio, a 

afirmar que, “o gestor na maioria das vezes, cumpre as orientações, as leis e é muito 

burocrático, porquanto, o líder educativo é, aquele que orienta e leva os outros a 

fazerem, o líder é companheiro, amigo e muito mais” (…). Continuando disse, “Trato 

os meus colaboradores como legítimos líderes das respetivas unidades educativas e ou 

subsistemas que tutelam (…). Considerando que sou parte integrante nas realizações 

locais e eles dos resultados regionais da Ilha, o respeito mútuo, o espírito de 

entreajuda, solidariedade e amizade funciona, logo a liderança e o sucesso da 

educação na Ilha Brava em termos de acesso e de resultados de aprendizagem”. Por 

isso, “sou um líder educativo” porque em todo o meu percurso de professor, professor-

diretor de escola em simultâneo e de delegado do ME, cultivei o espírito de equipa e o 

sentido do “coletivo” nos meus colaboradores e, o balanço positivo de vários anos 

consecutivos da educação na Ilha, os momentos gratificantes e honrosos devem-se a 

esse tipo de postura. 

No Capítulo 7 encontram-se as conclusões, limitações e perspetivas de 
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desenvolvimento da investigação e sublinha que se se tiver em conta as oito áreas de 

atuação que podem fazer a diferença no desempenho de uma liderança escolar de 

sucesso, definidos e disponibilizados pela National College for School Leadership 

(NCSL)36, em “Making the difference: Successful leadership in challenging 

circumstances” (2002: 2), conclui-se que que no seu cômputo geral a postura dos três 

sujeitos da investigação, no essencial dos modelos aferidores que definem um líder e os 

diferenciam de um gestor comum em quase todos os itens, nomeadamente, a aposta na 

introdução de inovações no processo do ensino-aprendizagem vistas nas posturas 

assumidas por Bartolomeu e Amândio em distintas épocas e funções da prática 

pedagógica, de liderança de outros setores, na governação do país de um modo geral, e 

especificamente do setor da educação, adotada por Pedro Pires. Um outro aspeto 

marcadamente observado nos três sujeitos prendem-se com a promoção das relações 

interpessoais, a partilha da liderança, a visão estratégica e definição de objetivos 

ambiciosos, a aposta trabalho colaborativo e no desenvolvimento do trabalho de equipa 

em benefício do bem-estar comum, largamente abordado no início desta tese, construída 

com base no depoimentos dos sujeitos levam-nos à conclusão que são verdadeiros 

líderes.  

Em relação às limitações e perspetivas de desenvolvimento da investigação, da 

parte final da tese, obviamente muito importante pelo fato de ao terminar uma 

determinada ação, e muito particularmente um trabalho de pesquisa, o investigador está 

eventualmente em melhores condições de o realizar com mais qualidade, e de apresentar 

as razões que o levaram a adotar um determinado caminho em detrimento de outro, em 

suma, de refletir sobre os procedimentos escolhidos. No entanto, ficou delineado o 

perfil dos três líderes, não nas suas dimensões mais acabadas, todavia naquilo que a 

partir do seu próprio discurso resulta como mais significativo quando contrastado com 

alguns princípios definidos e conhecidos da literatura e de outras práticas de liderança. 

No que se refere às perspetivas de desenvolvimento da investigação, o passo 

seguinte numa investigação deste tipo, ou tal como a investigadora a encara, poderia 

passar-se da esfera do individual para a do coletivo, para a da organização onde o 

sujeito exerce uma função de topo, e contrastar os resultados obtidos com as opiniões e 
                                                           

36 Instituição inglesa de Formação de diretores de escolas (1. Foco na aprendizagem e no ensino; 2. 
Promover relações interpessoais positivas;3.Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos; 4. 
Melhorar a envolvente; 5. Apostar no trabalho colaborativo;6. Partilhar a liderança: formar equipas; 7. 
Envolver a comunidade;8. Avaliar e inovar). 
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representações dos pares sobre o líder, estudando simultaneamente o complexo de 

lideranças alternativas ou intermédias e podendo concluir sobre se a liderança primal do 

líder tem ou não as características da liderança ressonante a que aludem Goleman, 

Boyatzis e McKee (2003).  

O facto do tema da liderança escolar, ser relativamente pouco explorado ainda, 

faz com que seja simultaneamente um desafio e uma oportunidade atestada para quem 

se interessa pela temática, lançar mãos a uma área de pesquisa onde poucos 

investigadores têm trabalhado, apesar da acrescida importância que vem ganhando nos 

últimos anos, tendo em conta os extraordinários avanços do sistema educacional cabo-

verdiano no que concerne à infraestruturação, à formação de professores, acesso, 

permanência e resultados dos processo do ensino-aprendizagem dos alunos.  

Na parte final da tese encontram-se, importantíssimas fontes: documentais, 

bibliográficas, legislações e internet seguida dos anexos onde podem ser observados a 

transcrição das entrevistas dos sujeitos para além de muitos outros documentos e 

normativos essenciais param a compreensão do objeto de estudo.  

Finalmente, a conclusão de que eventualmente este trabalho de investigação 

poderia ter sido realizado de forma diferente com relação às opções feitas, às limitações, 

porém para a autora, é profundamente gratificante poder contribuir para o seu melhor 

conhecimento e os resultados poderem constituir mais-valia ao nível interno e para 

países insulares com as características semelhantes às de Cabo Verde.  
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CAPÍTULO 1. A LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, 

EDUCATIVAS E A EDUCAÇAO.  

 

1.1. Liderança.  

A liderança está presente em todos os momentos e situações, seja na vida 

pessoal ou organizacional. A este propósito, o Secretário de Estado norte-americano, 

Colin Powell, dizia que, os grandes líderes quase sempre são excelentes simplificadores, 

que conseguem passar por discussões, debates e dúvida para oferecer uma solução que 

todos possam entender. 

A liderança é, “a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem 

comum” James Hunter (2004, p. 25).  

1.1.1. A liderança nas organizações sociais.  

As organizações sociais são como elo de uma cadeia mais vasta, enquadrado 

num ambiente onde concomitantemente existem ameaças e oportunidades. A “sociedade 

do conhecimento” da época contemporânea podem ser considerados autênticos 

exemplos de organizações sociais. Nessa ordem de ideias, os líderes devem encarar as 

organizações sociais como geradoras de recursos e a função de cada organização, seja 

empresarial ou não, é a integração de conhecimentos especializados numa tarefa 

comum, refere Peter Drucker (2001). 

Com efeito, as instituições sem fins lucrativos, regra geral, no desempenho da 

sua missão têm como estratégia a focalização da organização na ação. Nesta linha de 

pensamento, uma missão bem definida olha para fora da organização, procura novos 

utentes ou associados, mas também procura medidas de sucesso. Este tipo de postura 

favorece a criação de ideias inovadoras e estratégias fazendo com que os diretamente 

implicados, colaboradores, parceiros compreendam a razão da implementação dessas 

mesmas ideias. 

Os líderes das sociedades do momento atual devem procurar desempenhar as 
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suas atividades no sentido de encontrar formas que visem o aproveitamento do potencial 

das diferentes camadas da população, particularmente, nas áreas que correspondam às 

suas expectativas e interesses. Por conseguinte, o desenvolvimento social deve brindar 

oportunidades de respostas quotidianas para que os cidadãos sejam parte integrante da 

comunidade onde vivem. Assim, a criação de condições para que os cidadãos sejam 

atores sociais participativos, proporcionando-lhes o acesso, à formação, à informação e 

ao desenvolvimento pessoal, através de programas educativos, culturais e de ocupação 

de tempos livres, poderá ter como retorno uma participação mais ativa na família, no 

seio da comunidade onde estão inseridos e consequentemente na sociedade. 

Em relação às organizações sociais, (Fernandes, 2002), refere-se à formulação 

de três tendências, designadamente: a emergente, a tradicional e a pragmática. Na 

conceção emergente, as organizações sociais representam espaços de cooperação 

pessoal, de exercício de cidadania ativa e de educação para o desenvolvimento. A 

aceção tradicional, traduz-se em espaços de convívio, de amizade, solidariedade com 

vista a contribuir para o desenvolvimento da pessoa, assente no trabalho voluntário, 

enquanto a conceção pragmática, introduz nas dinâmicas associativas os princípios da 

organização formal e da gestão quase profissional, limitando a missão das organizações 

sociais a meras prestadoras de serviços ao sócio, entendido como consumidor, 

subestimando por parte deste a participação voluntária e a democracia interna. 

O desenvolvimento do estado fundamentado, no preceito Estado-Providência, 

criou muitas e novas instituições sociais, de forma a estabilizar as interações entre os 

indivíduos e as organizações sociais da sociedade civil. O exercício eficaz dessas 

instituições sociais faz com que os indivíduos tenham de certa forma, mais suporte ao 

nível social e obviamente e menos dependentes da família. As redes sociais têm uma 

grande importância na sociedade e no apoio à vida quotidiana dos cidadãos, afirma 

(Nowak, 2001: 149-183), 

Tocqueville, considerado um importante teórico no domínio do capital social, 

apesar de nunca ter usado esta expressão, na sua obra intitulada “Democracia na 

América”, faz referência ao contraste visível entre a França e a América neste aspeto. 

Ele diz que a América possui uma “arte da associação”, isto é, uma população habituada 

a juntar-se em associações voluntárias com os mais diversos propósitos civis ou 
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políticos. Afirma ainda, que esta prática conduz as pessoas a se auto-organizarem 

criando uma espécie de “escola de auto- governação” enraizando nelas hábitos 

cooperativos passíveis de serem transportados para a vida pública (Fukuyama, 2000: 

41). 

Com efeito, o capital social aglomera uma relevante dimensão qualitativa 

presenteada pelos diferentes tipos de associação considerando a natureza da ação 

coletiva intrínseco ao próprio nome, a capacidade, as dificuldades, o valor do esforço de 

cada membro e ou do coletivo de entre outros aspetos. Fukuyama (2000), afirma ainda 

que, um outro fator digno de referência, são as externalidades positivas da pertença ao 

grupo e denominado de “raio de confiança positivo”. Este mesmo autor refere-se ainda à 

externalidade como sendo um lucro ou um custo que afeta uma terceira parte exterior a 

determinada atividade e que se traduz na construção de laços de confiança (e logo de 

capital social) fora do círculo dos seus próprios membros ou associados. 

A autora Sandra Lima Coelho (2008) também valoriza as organizações do tipo 

associativo enquanto eixo central de qualquer política de desenvolvimento, realçando o 

seu papel decisivo na construção da solidariedade, no exercício da democracia e da 

cidadania. Expressa ainda que através da participação ativa em organizações sociais 

podem ser desenvolvidas competências cívicas e participativas nos cidadãos fazendo 

com que o associativismo ganhe desta forma, uma importância crescente enquanto 

elemento estruturante da vida comunitária. E, nessa ótica, define a associação como 

“um espaço para o investimento do tempo livre do indivíduo em benefício coletivo (…), 

quando desenvolvida de forma sustentável de intervenção social, contribui de forma 

decisiva para e o desenvolvimento do tecido comunitário”. A mesma autora diz ainda 

que, as vantagens esperadas do associativismo, se relacionam com a consolidação e 

dinamização do tecido social enquanto fator de transformação e inovação social. O 

contributo económico proporcionado pelo trabalho voluntário favorece o exercício da 

democracia. Por conseguinte, as organizações do denominado terceiro sector ocupam 

um espaço cada vez mais nobre e crescente nas sociedades da atualidade. 

Cabo Verde, independente da colónia portuguesa em 1975, totalmente 

desprovido de recursos naturais, extrema carência de recurso humano qualificado, com 

uma elevadíssima taxa de analfabetismo, aspetos importantíssimos que na altura 
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pareciam contribuir do lado contrário àquilo que o I Governo constituído necessitava 

para alavancar o processo de infraestruturação, alfabetização, a educação da população 

para participar ativamente no processo de desenvolvimento.  

Os enormes constrangimentos referidos no parágrafo anterior, apontavam para a 

necessidade da arborização do pequeno e microestado insular, de clima tropical seco, 

situado na Costa Ocidental da África. Com fortes influências do Deserto do Sahara, as 

chuvas irregulares, muito escassas para um país de economia agrícola, a consequente 

pobreza da população, faziam parte das grandes prioridades, no sentido de promover o 

desenvolvimento do setor social e, por isso, imperioso incentivar a população à criação 

de organizações sociais do tipo associações, em suma, ao desenvolvimento do 

associativismo, do cooperativismo enquanto suporte à governação nos primeiros anos 

após a autodeterminação. Deste modo, Pedro Pires, (2013), afirma que, “.um amplo 

trabalho de mobilização para a criação de associações de desenvolvimento 

comunitário, as comissões de moradores, organizações de massas ligadas ao partido da 

independência e na chefia do governo, nomeadamente, a JAAC-CV37, a OMCV38 bem 

como cooperativas de consumo nos centros urbanos e nas zonas rurais, tribunais 

populares, comissões de moradores de entre outras organizações sociais que 

desencadearam ações importantíssimas, como as campanhas de arborização realizadas 

na década de oitenta, que de forma decisiva contribuíram para a “decolagem” de Cabo 

Verde rumo ao contínuo progresso verificado até ao momento atual. 

Em relação a esse aspeto, Sandra L. Coelho (2008) afirma que o terceiro sector, 

abrange uma grande variedade de agentes sociais, organizados em associações de 

moradores, grupos religiosos, ONG�s, entre outros. Este sector, presta serviços 

imprescindíveis na medida em que ocupam espaços complementares onde por vezes não 

existem intervenções do estado ou do setor privado. 

Fontes (2008) sublinha ainda, que estas associações situam-se na esfera do 

mundo da vida produzindo um tipo peculiar de solidariedade efetivada a partir de trocas, 

não circunscritas a um espaço de tempo, mas pela reafirmação de laços sociais que se 

prolongam por uma trajetória de sociabilidade, não inscrita na ótica das trocas 

mercantis. Trata-se da emergência de novas redes de solidariedade fundadas em 

                                                           

37 Juventude Africana Amílcar Cabral Cabo Verde 
38 Organização das Mulheres de Cabo Verde 
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mecanismos de sociabilidade com origem na sociedade civil e baseados na esfera do 

mundo da vida, sendo que a estruturação destas novas redes depende da 

interdependência mútua dos seus membros e das múltiplas conexões que estabelecem 

entre si. Estas novas formas de solidariedade assentam-se em estruturações identitárias 

marcadas pela personificação dos contactos sociais. Elucidando diz ainda que, as redes 

sociais, assim constituídas, apresentam-se como pontes que ligam os indivíduos às 

instituições sociais e estruturam as suas biografias em integrações sociais que garantem 

as suas identidades. 

Efetivamente, a quantidade de capital social, existente nas comunidades, é o 

elemento potenciador do desenvolvimento, em paralelo com os capitais humanos e 

físico. Este capital é estruturado a partir dos vínculos estabelecidos bem como das 

relações entre as pessoas, afirma Burt (1998:7). Deste modo, as associações voluntárias 

foram inicialmente estruturadas a partir de ações voluntárias, para a produção e 

prestação de serviços e no esforço coletivo de alcançar o bem-estar. 

Enquanto professor-subinspetor e delegado da educação bem como noutras 

funções particularmente na Ilha Brava e no país de um modo geral os sujeitos de 

investigação e protagonistas desta tese, nas entrevistas concedidas mencionaram ter 

recorrido no exercício das respetivas funções: à incentivação do trabalho de equipa em 

benefício do bem comum, à participação e desenvolvimento do associativismo de entre 

outros tipos de organizações sociais para a materialização de determinados objetivos 

considerados difíceis de empreender pela via “do chefe”, diretor de escola, subinspetor, 

delegado, responsável político ou do administrador” Varela e Brito (2012). 

No seio das diversas organizações sociais da atualidade, sobretudo as 

vocacionadas para idosos, aposentados, reconhece-se o papel vital e impulsionador que 

assumem no seio das mesmas e a marca que imprimem na gestão, bastas vezes, 

resultado de experiências anteriormente capitalizadas, da disponibilidade, demonstrando 

capacidade de continuarem a exercer a cidadania de forma produtiva e repartindo o 

know how e tempo levando a cabo atividades em favor do bem comum (OCDE, 2000). 

Ainda sobre este assunto, Quaresma, (2004), faz referência a práticas levadas a 

cabo por determinadas universidades e associações de aposentados que no processo da 

sua edificação se transformam em autênticas redes de suporte extrafamiliares, 
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potenciando as relações horizontais, numa lógica de associação por interesses, 

afinidades e pertença geracional. É importante que em cada momento haja uma 

perspetiva de futuro e de construção da trajetória pessoal pois quando bem-sucedida, 

permite o desenvolvimento de novas atividades na pós-reforma, de entre elas, as 

educativas, de lazer e de apoio social, em suma, autênticos exemplos de “visões 

inovadoras” das universidades no domínio da formação, de convívio entre pares e de 

atividades de voluntariado. 

O associativismo “social”, assim constituído, pode ser entendido como uma 

fonte de capital social e um importante elemento de desenvolvimento do território onde 

atua. Assim, hoje e no futuro, as regiões mais prósperas serão aquelas que conseguirem 

educar os cidadãos para a cooperação organizando e constituindo associações 

voluntárias. A capacidade de cooperação dos indivíduos, a confiança e a participação 

cívica associada às boas instituições são os elementos que constituem o capital social. 

Um outro autor, desta feita, Putnam (1996:34) define o conceito de capital social 

como sendo “as características das organizações sociais, tais como redes, normas, e 

confiança, que facilitam a coordenação e cooperação com vista a benefícios mútuos”. 

Entende ainda, que as organizações sociais integram as dimensões chave do capital 

social, e os seus líderes podem ser motores na promoção do capital social ao aumentar 

os seus associados, alargar o seu campo de ação, desenvolver parcerias e intensificar as 

suas relações com a comunidade. Por conseguinte, muitos são os fatores que contribuem 

para o desenvolvimento da associação de entre os quais, os processos de liderança 

visando a otimização da produtividade em diferentes contextos e em consequência disso 

o reconhecimento crescente da importância e da figura do líder. 

Sobre o processo histórico do estudo da liderança, o autor Noce (2006:55-67), 

analisado e resumido por Idalberto Chiavenato afirma que o estilo mais apropriado para 

garantir uma maior eficácia, é, a flexibilidade, a valorização da informação, a influência 

sobre os restantes membros da organização e a disponibilidade. Em suma, a garantia da 

coesão da equipa e a confiança de ambos os lados são incontornáveis para o sucesso das 

organizações. 

O papel do líder, segundo Blanchard (2001) é o de ajudar o grupo a atingir 

metas, apoiando e removendo barreiras, transformando a visão em realidade. Este autor 
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“defende a teoria situacional, que preconiza que o estilo de liderança depende do nível 

de maturidade das pessoas que o líder deseja influenciar. Cada um dos quatro estilos 

de liderança, ou seja, “determinar”, “persuadir”, “compartilhar” e “delegar” é, de 

acordo com este autor, uma combinação de comportamento, tarefa e relacionamento”.  

Efetivamente são diversas as definições de líderes e de liderança disponíveis na 

literatura global. Todavia realçamos aqui o conceito defendido por Peter Drucker 

(2001), que diz que, “liderança como sendo uma habilidade que pode ser apreendida, 

afirmando ainda que “o líder é aquele que possui seguidores, é eficaz e lava os seus 

seguidores a fazer as coisas certas”(…), é visível, é responsável e serve de exemplo”. 

Já o autor Ulrich (2001) diz que, “liderança no futuro deverá trabalhar para converter 

aspirações em ações (…), a liderança deve ser compartilhada e dar relevo às vitórias 

coletivas e, por isso, exige credibilidade pessoal e competência administrativa. Os 

líderes do futuro serão conhecidos pelas suas realizações, experiência, competência, 

influência inspiradora, construção de mentalidades e pela grande credibilidade pessoal 

e excecional competência administrativa. Para além da apresentação de resultados por 

parte a organização que dirigem, o líder do futuro, tem como missão a formação de 

novos líderes e através da confiança, autonomia e do trabalho partilhado fazer crescer 

a organização. 

Para além da abordagem dos líderes segundo a teoria dos traços, 

comportamentalistas e da contingência, Bilhim (2004), acrescenta as implícitas à 

liderança que se trata de uma abordagem que revisita a teoria dos traços do líder e 

aprofunda-a à luz de duas teorias – a da atribuição da liderança e a da liderança 

carismática. Na primeira teoria considera-se que, os líderes com estrutura para tomar 

iniciativas e consideração elevadas, apresentam características consistentes com a 

atribuição do que faz um bom líder. 

A teoria da liderança carismática é um prolongamento da teoria da atribuição, e 

parte do pressuposto de que os seguidores atribuem a outras capacidades, 

extraordinárias ou heroicas, quando se observam determinados comportamentos. Nesta, 

são identificados comportamentos que diferenciam o líder carismático, concluindo que 

há dois tipos de líder: 

- O líder transacional, que guia os seus seguidores na direção das metas 
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estabelecidas, clarificando o papel e as exigências da tarefa; 

- O líder transformacional, que inspira cada um a transcender os seus interesses 

para bem da organização e obtém esforços adicionais para o cumprimento das metas. 

Robert House, citado por Bilhim (2004:354), identifica três características 

pessoais no líder carismático: confiança, domínio e convicção nas suas crenças. Waren 

Bennis, igualmente citado por Bilhim (2004:354), após um estudo bastante alargado 

sobre líderes bem-sucedidos, afirma que estas têm quatro competências comuns: forte 

visão, capacidade de comunicação, consistência na prossecução da sua visão e 

conhecimento e capitalização das suas “forças”. 

Robert Quinn (1996) identifica três paradigmas no interior de uma organização: 

o Técnico, o Transacional e o Transformacional. De acordo com este autor, os líderes 

encontram-se aptos para ver para além da competência técnica (indivíduos) ou da troca 

política (gestores) e têm como principal objetivo realizar a visão. Estes visionários são 

conhecidos como líderes transformacionais. Segundo Quinn (1996), os líderes assumem 

quatro papéis contrastantes: 

- Visionário preocupado com a inovação; 

- Motivador, ligado aos membros da equipa de trabalho; 

- Analisador, concentrado na eficácia; 

- Supervisor, preocupado com a performance. 

Destes, os dois primeiros são transformacionais e os dois últimos transacionais. 

O visionário enquadra a sua posição entre a preocupação com a flexibilidade e o 

exterior da organização. Preocupa-se com o futuro, conhece as tendências, centra-se nas 

metas e indica a direção que a organização deve seguir a longo prazo. O motivador 

centra-se no interior da organização e prefere a flexibilidade. Focaliza-se nos valores da 

organização, desafia as pessoas com novas metas e aspirações e cria um sentimento 

generalizado de entusiasmo. O analisador está marcado pela estabilidade e focalizado no 

interior da organização. Centra-se na eficiência das operações, avalia o resultado dos 

projetos e integra as diferentes perspetivas e necessidades. 

Em síntese, consoante as políticas sociais definidas, os líderes podem 
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proporcionar ou não determinados canais ou recursos às organizações sociais 

favorecedoras da participação. As iniciativas estatais e ou dos líderes, constituem 

fatores importantes, nomeadamente, os recursos inerentes às próprias pessoas tais como: 

a disponibilidade, a idade, a motivação individual, o nível de escolaridade, o 

rendimento, as experiências anteriores, inserção ou não em redes sociais e ainda os 

recursos estruturais como as oportunidades locais, regionais e nacionais, os 

equipamentos sociais, as condições favorecedoras para suprir as respetivas necessidades 

quotidianas e consequentemente a qualidade das pessoas, enfim, o empenho dos líderes 

sociais, no desenvolvimento do “capital social” pode gerar mecanismos que potenciam a 

capacidade participativa e cooperativa da sociedade e contribuir de forma muito eficaz 

para a redução dos índices de exclusão social. 

1.1.2. Liderança nas organizações educativas: a especificidade cabo-verdiana. 

Em Cabo Verde os conceitos de líder e liderança são de uso relativamente 

recente no âmbito da educação e, tratados ainda de forma muito tímida no seio dos 

profissionais do setor educativo. Herança do colonialismo português, ao nível da 

administração escolar esses conceitos, são marcados por terminologias mais formais e 

hierárquicos, como reitor ou diretor, órgãos unipessoais normalmente resultantes de 

nomeação estatal, no período de transição para a independência.   

No período após a independência (1975) e mais concretamente depois da 

Reforma do Sistema Educativo da década de 90 (Decreto-lei nº103/III/90, diretores de 

escolas básicas passaram a ser designados de Gestores de Polos Educativos do Ensino 

Básico com a entrada em vigor do Decreto-lei nº 77/94 (Anexo), normalizando a gestão 

desse subsistema e diferenciando-se da época colonial e de transição. Não obstante, até 

os dias de hoje os gestores de polos, diretores de escolas satélites e do ensino 

secundárias, não são eleitos, e sim de indigitados/nomeados. 

Apesar de ser uma lei muito bem ponderada na nossa opinião, o estado falhou   

no que tange à criação de condições para a sua implementação. Esta afirmação, na 

medida em que não foram formados, em tempo útil, gestores ou administradores 

escolares para exercerem essas funções, fazendo com que na sua maior parte, os Polos 

Educativos, Escolas Satélites e Escolas Secundárias, desde a entrada em vigor da 

referida lei ao momento atual continuassem a ser geridos por professores, salvo raras 
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exceções considerando a formação de gestores e supervisores pedagógicos, no ex-ISE, 

uma das instituições no alicerce da criação da atual UniCV. 

A diferença com relação ao professor-diretor de escola, reside no fato de destes 

últimos não exercerem a prática pedagógica. Com a entrada em vigor dessa lei o ME 

passou a proceder a indigitação de professores do ensino básico, de reconhecida 

competência na sala de aula e com alguma aptidão para o exercício exclusivo das 

funções Gestor de Polo e por inerência de funções são Presidentes do Conselho do Polo.  

O Conselho de Polo é constituído por professores desse mesmo Polo e, auferem 

uma gratificação adicional ao salário de professor do ensino básico, estipulado pelo 

Estatuto do Pessoal Docente, enquanto que os professores-diretores das escolas básicas 

no período de transição e largos anos após à independência eram professores 

simultaneamente diretores de escola, não auferindo nenhuma espécie de remuneração 

para além do respetivo salário. 

Embora sejam já claros os sinais da inevitabilidade de uma reformulação 

conceptual e da adopção de novas práticas, inspiradas no conceito de liderança escolar, 

é necessário por um lado continuar o investimento na formação de gestores escolares e 

sobretudo na criação de condições que a própria lei prevê para a sua implementação de 

forma mais eficaz. 

Em resumo, o exercício da administração e gestão das escolas associa-se 

predominantemente ao conceito clássico de chefia, fundamento da hierarquia diretiva 

ainda hoje mais corrente nas organizações públicas. 

1.1. 3. Questões conceptuais e problemática. 

É inquestionável que o tema da liderança é hoje um tópico importante de 

reflexão e discussão no âmbito da administração e da gestão escolar. De tal forma que 

“se converteu verdadeiramente num tema de moda, um tópico de atualidade” (Lorenzo 

Delgado, 2005:367) e um excelente campo de investigação. 

Apesar da multiplicidade de estudos “o fenómeno da liderança escolar continua 

a ser mal conhecido” (Sanches, 1998: 49), não devendo esquecer-se que a expressão e 

os conceitos relacionados “são fenómenos relativamente recentes, tendo sido 

incorporados no discurso educativo no final da década de oitenta” (Waite e Nelson, 
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2005: 391). É, pois, natural a preocupação de se esclarecer com detalhe a temática.  

A liderança exerce-se num campo de intervenção que abrange dimensões 

fundamentais da vida quotidiana das organizações: a natureza dos processos de 

tomada de decisão, a gestão dos conflitos organizacionais, o nível de qualidade das 

suas realizações, as formas de prever e lidar com o impacto resultante da turbulência 

dos ambientes institucionais e sistémicos em que se movem e ainda o grau de abertura 

à comunidade envolvente. (Sanches, 1998: 49) 

As escolas são organizações, têm vida própria, vão-se construindo de acordo 

com um tempo e um contexto, um e outro mutantes, têm os seus diversos atores, têm a 

sua própria história. “A liderança é o motor dessa construção histórica, social e cultural 

que chamamos centro educativo, e organização em sentido mais geral” (Lorenzo 

Delgado, 2005: 368). Cuban (1998: 190) assinala “que há mais de 350 definições de 

liderança, mas nenhum entendimento claro e inequívoco que permita distinguir líderes 

de não-líderes.” 

Um elemento fundamental em muitas definições de liderança reporta-se ao 

processo de influência descrito por Yukl (2002: 3). Muitas das definições de liderança 

refletem o entendimento de que envolve um processo de influência social por 

intermédio do qual uma pessoa [ou grupo] influencia intencionalmente outras pessoas 

[ou grupos] para estruturar as atividades e relações num grupo ou organização. 

No entanto, a “influência” é uma noção neutral, não define que objetivos ou 

ações devem ser alcançados, e existem valores pessoais e profissionais 

generalizadamente assumidos, que devem ser tidos em conta. As escolas estão 

comprometidas com a aprendizagem e todos os seus membros são aprendentes. Cada 

membro da comunidade escolar é valorizado enquanto indivíduo. A escola existe para 

servir os alunos e a comunidade local. A aprendizagem reporta-se ao desenvolvimento 

global da pessoa e ocorre dentro e fora das aulas. As pessoas progridem com confiança, 

estímulo e reconhecimento. 

Yukl concebe a liderança como um processo individual ou coletivo, ponto de 

vista reforçado por Harris (2002) e Leithwood (2001), ambos defensores da liderança 

partilhada como alternativa aos modelos tradicionais da liderança vertical (top-down). 
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A visão é outra componente importante da liderança. Beare, Caldwell e Millikan 

(1989:99) referem-se aos “líderes excepcionais” como possuindo “uma visão das suas 

escolas -uma imagem mental de um futuro desejável- que partilham com toda a 

comunidade escolar”, enumerando quatro aspectos essenciais: 

Os líderes excepcionais têm uma visão de futuro para as suas organizações:  

- Devem partilhá-las de forma a que fortaleçam o compromisso entre os 

membros da organização. 

- A partilha requer comunicação/conhecimento dos propósitos a alcançar. 

- Para que a liderança alcance sucesso é indispensável dar atenção à 

institucionalização dos princípios caracterizadores da visão de futuro. 

No entanto, é necessário ser-se prudente relativamente a esta matéria. Kouzes e 

Posner (1996: 24) consideram que “Inspirar uma visão partilhada é a prática de 

liderança com a qual [diretores] se sentem menos à vontade.” Fullan (1992:19) é ainda 

mais crítico, sugerindo que os líderes visionários podem prejudicar, mais do que 

melhorar as suas escolas: A ênfase na visão como pressuposto corrente da liderança 

pode ser enganadora. A visão pode cegar os líderes em vários aspectos…Os poderosos 

e carismáticos diretores [principals] que “transformam radicalmente as escolas” em 

quatro ou cinco anos podem…estar cegos e enganados quanto ao seu papel de 

modelo…Os diretores podem ser traídos pela sua própria visão quando sentem que 

precisam de manipular os professores e a cultura escolar para os conformarem aos 

seus desejos. 

Para além dos perigos do visionarismo pessoal, permanece atual reconhecer que 

a visão é um pressuposto básico da liderança em qualquer domínio. No campo 

educacional, Begley, (1994) citado por Bush e Glover (2003: 5), elenca quatro níveis 

relacionando visão e objetivos, ambos resultando de um processo de tomada de 

consciência e ação prática eminentemente coletivo. 

No nível básico o líder possui um conjunto de objetivos definidos pelas 

autoridades educativas. No nível intermédio desenvolve objetivos de escola consistentes 

com a sua própria visão. No nível avançado trabalha com o corpo docente para 

desenvolver objetivos que reflitam uma visão colaborativa. No nível mais elevado, 



  

 

 

101 

 

 

 

 

101 

designado como “expert” colabora com membros representativos da comunidade 

escolar para desenvolver objetivos que reflitam o desenvolvimento colaborativo dos 

princípios que consagram uma visão partilhada. 

Bush e Glover (2003:5), sublinham a importância da visão na liderança e 

tomam-na como elemento básico de uma definição operacional de liderança escolar. 

Liderança é um processo orientado para a consecução de objetivos desejáveis. 

Os líderes bem sucedidos desenvolvem uma visão para as suas escolas baseada nos 

seus valores pessoais e profissionais. Articulam a sua visão em cada oportunidade e 

influenciam os seus colaboradores e stakholders para a partilharem. A filosofia, 

estruturas e atividades da escola são orientadas para a concretização desta visão 

partilhada.  

Lorenzo Delgado (2005:368-371) desenvolve longamente o que se entende por 

liderança, hoje, numa organização. Em síntese, podem destacar-se interpretações que: 

a) Se centram nas qualidades do indivíduo. O líder é aquele que possui 

determinadas características e qualidades em alguma dimensão da atividade humana que 

os outros não possuem. Teorias personalistas. 

b) Se centram no contexto e nas situações. É a situação que faz o líder. 

Não se nasce líder, são as contingências próprias de cada contexto que fazem 

surgir as lideranças, que estão para além das dimensões meramente pessoais. Teorias 

ambientalistas ou contingenciais. 

c) Se centram na abordagem integradora de múltiplos aspectos que englobam o 

indivíduo, o contexto, o grupo e um projeto ou “missão”. Por isso, se tende a falar mais 

de liderança e menos de líder, por se tratar de: 

Uma função inerente a todo o grupo, estratégica para toda a organização e que 

condiciona ritmos de trabalho, cria impulsos, orienta as energias de todos para metas 

determinadas, constrói uma visão da organização. 

Um património do grupo, não de uma pessoa. 

É mais um valor que constitui a cultura da organização. 
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É um exercício que pressupõe o domínio de processos de triple natureza – 

técnicos, de interpretação e de transformação. 

É uma função partilhada por todos os atores da organização. Não existe um líder 

no vazio, sem uma equipa de colaboradores engajados. 

A liderança apresenta-se como uma função de influência que resulta do encontro 

dinâmico de quatro variáveis: 

- O líder ou líderes do grupo com as suas características.  

- O grupo de seguidores e o tipo de relações que mantêm com o líder.  

- A situação ou contexto problemático a superar, dinamizar ou melhorar.  

- Um projeto partilhado como elemento de união, resposta ou saída para a 

situação concreta. 

Em síntese, o autor define liderança como, a função de dinamização de um 

grupo ou de uma organização para gerar o seu próprio crescimento em função de uma 

missão ou projeto partilhado.  

Ghilardi e Spallarossa (1989: 103) vão no mesmo sentido: “A liderança poderia 

ser definida como a capacidade que influencia o comportamento de pessoas e grupos 

para atingir determinados objetivos”.  

Querendo, pois, indicar, de modo preliminar, quais os elementos fundamentais 

em que se baseia a função de liderança numa qualquer organização (incluindo a escola), 

podemos individualizá-los em:  

Direção e coordenação das atividades de um grupo em função do alcance das 

metas previamente fixadas; 

Motivação dos membros do grupo, a fim de que sintam seus os objetivos 

estabelecidos; 

Representação dos objetivos do grupo, tanto no seu interior como perante o 

ambiente exterior.  

Trata-se agora de procurar precisar a “missão ou projeto partilhado”. Na 

atualidade convergem sobre a escola múltiplas pressões, desafios, interesses, às vezes 
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contraditórios e corporativistas, que tornam impossível responder de forma positiva a 

todas as solicitações. Ganha, pois, atualidade e significado perguntar “liderança para 

quê?” (Furman, 2002, citado por Gago Rodríguez, 2004: 4). 

Certamente para melhorar qualitativamente a organização escolar, a qualidade 

do ensino e a dos serviços prestados à comunidade, em Cabo Verde a missão 

estruturante é definida pelo próprio Estado, trate-se de escolas públicas ou mesmo 

privadas através de estatuto do ensino privado, mas resta uma larga margem de manobra 

para a “interpretar” de forma peculiar e comprometer num projeto próprio e partilhado o 

conjunto de atores que interagem em cada escola ou centro educativo. 

1.1.4. Liderança e autonomia das escolas.   

Nas escolas públicas, supõe-se que seja um outro tema de inegável importância, 

apenas aqui enunciado, o problema da autonomia das escolas, que constitui um tópico 

não muito corrente de discussão na comunidade educativa cabo-verdiana.  

Fundada na participação, a autonomia exige também o desenvolvimento de 

competências de gestão e não dispensa a emergência de formas explícitas de liderança. 

Como afirma Barroso (1999: 141) “não pode haver autonomia sem liderança”,  

Esta “liderança empreendedora” (que não é incompatível com a participação, 

antes é uma das suas condições) tem um papel fundamental na “aprendizagem 

organizacional” da autonomia, quer enquanto mobilização social dos diferentes atores 

quer na regulação dos complexos processos de compatibilização de interesses e de 

estratégias necessários à construção de um projeto comum. (Barroso, 1996: 63) 

No âmbito das transformações em curso no que concerne à administração 

educativa e à liderança respeitam, que alguns consideram como uma mudança de 

paradigma e outros, mais cépticos, apenas como alterações com mais ou menos 

significado, (Waite e Nelson, 2005: 393-397), Barroso, que fala “desta alteração de 

paradigmas relativos à organização e coordenação da ação coletiva” (2005: 435) 

considera que “(…) Se impõe encontrar novas formas de liderança escolar, que 

respondam ao desafio do reforço da autonomia das escolas e da evolução das formas de 

gestão pós-burocráticas”. 

1.1.5. Liderança e direção. 
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Para além da função da liderança resta saber quem a exerce e nem todos estão de 

acordo na “liderança implícita” do diretor da escola ou centro educativo. “Ser líder de 

um centro formativo não é necessariamente dirigi-lo. Pode-se ser diretor e não ser o 

líder, nem sequer um líder entre muitos outros da instituição”. (Lorenzo Delgado, 2005: 

368). 

Ainda mais longe nesta negação vão Pascual, Villa e Auzmendi (1993) citados 

por Gago Rodríguez (2004: 5) ao considerarem que uma importante fonte de conflitos 

nas escolas reside no facto de se confundirem os papéis do diretor, de quem se espera 

que seja ao mesmo tempo líder e administrador, ainda que por definição as condutas 

apropriadas para cada papel se excluam mutuamente. 

Em sentido contrário pronuncia-se Fishman, citado por Waite e Nelson, (2005: 

395) ao referir que alguns dos estudiosos da matéria deixaram de considerar os termos 

“direção-liderança” como opostos, “pararam de culpar a “direção”, ou chamá-la 

“negra”, e à liderança “branca”. Entendem que a situação é mais complicada e deixaram 

de simplificá-la”. Mas que distinção se pode estabelecer entre direção e liderança? 

Scurati (1978) citado por Ghilardi e Spallarossa (1989: 103) diferencia 

“administrador” e “líder”: A diferença substancial entre a figura do administrador e a 

do líder consiste no facto de que enquanto o primeiro pretende assegurar o 

funcionamento regular da organização mediante o emprego dos meios previstos e 

consentidos (garante a correta execução), o segundo aspira, por sua vez, a planear e 

encontrar novas metas e novos meios, conjuntamente com os outros membros da 

organização (garante a inovação).  

Southworth (1998), citado por Pina (2003: 48) defende que: (…) a liderança 

distingue-se da gestão pois esta última, genericamente, refere-se ao assegurar a 

vivência diária de uma escola, dentro de níveis razoáveis de ordem, estabilidade e 

funcionalidade, isto é, “fazer com que a escola caminhe”, enquanto que a liderança é 

pensada em termos de fazer com que a escola caminhe “para algum lado”, isto é com 

um sentido e orientação.  

Naturalmente que os dois conceitos se sobrepõem, mas Cuban (1988: 193) ajuda 

a clarificar as diferenças. 
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Por liderança, entende-se a ação de influenciar os outros a alcançarem fins 

desejáveis. Os líderes são pessoas que inspiram objetivos, motivação e ações de outros. 

Frequentemente iniciam processos de mudança para alcançar objetivos já definidos ou 

novos desafios… A liderança… envolve… muita subtileza… energia e capacidade de 

realização. 

A gestão ocupa-se da manutenção eficiente e eficaz do funcionamento corrente 

de uma organização. Embora a gestão apresente frequentemente traços das 

características da liderança, no conjunto da função ocupa-se mais da manutenção do 

que da mudança. Ambas são importantes e o que torna uma ou outra determinantes são 

o contexto e o momento. 

Independentemente de posições mais extremadas, a opinião generalizada, 

sustentada pela literatura e pela investigação, sublinha que o diretor de um centro 

escolar está numa posição privilegiada para exercer uma determinada liderança e, caso o 

não faça, o seu centro, seguramente, ressentir-se-á. (Gago Rodríguez. 2004: 5). 

Na verdade, se é necessária uma visão clara para estabelecer a direção e natureza 

de um qualquer processo de mudança, é igualmente importante assegurar que as 

inovações são implementadas com eficiência e que as rotinas de funcionamento de uma 

qualquer organização são asseguradas com proficiência. Assim, liderança e 

gestão/direção são indispensáveis para o sucesso da escola. 

Como afirmam Bolman e Deal (1997: XIII-XIV) “Os desafios das modernas 

organizações requerem a perspectiva objetiva do gestor assim como a visão de futuro e 

o compromisso sábio assegurados pela liderança”. Subjacente a esta ideia está o 

conjunto de exigências sociais feitas às escolas nas décadas mais recentes, que têm 

vindo a descentrar o foco de preocupação da organização escolar dos aspectos internos 

para a resposta ao exterior. 

As escolas são submetidas a um permanente escrutínio por parte da sociedade 

em geral, das comunidades locais, das famílias, relativamente aos serviços que prestam 

e à qualidade dessa prestação. Longe vai o tempo em que as escolas viviam na sua torre 

de marfim e o respectivo diretor exercia a sua autoridade com mão firme e sem 

contestação. Hoje, a exigência é permanente e a gestão escolar não se pode resumir a 

um exercício rotineiro e burocrático, quiçá autoritário, para assegurar conformidades 
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administrativas e pedagógicas. 

A qualidade dos serviços prestados, desde a recepção dos alunos no primeiro dia 

de aulas, à realização dos exames, é reivindicada como condição básica de satisfação 

dos utentes, que já não são apenas os alunos, mas todos quantos, direta e indiretamente, 

sofrem os efeitos do que ocorre nas escolas. 

É um enorme desafio que torna ainda mais candente o exercício de uma 

liderança partilhada, que envolva todo o grupo num projeto ambicioso e de qualidade 

reconhecida. Do “líder” está-se a caminhar para a “liderança”, no sentido de que a 

liderança deve estar distribuída e de que parte dessa liderança está destinada a criar e 

facilitar a liderança de outros. (Lieberman, 2003), citado por Waite e Nelson, (2005: 

394). 

1.1.6. Liderança e qualidade. 

A liderança e a qualidade constituem duas das grandes preocupações globais, e 

os estados europeus, como por exemplo, a França, a Suíça de entre outros, são 

constantes as preocupações em relação às escolas e à qualidade e, por isso, tema de 

pesquisas, conferências internacionais e documentos diversos mostrando que: 

A qualidade do ensino não é uma mais-valia que se possa obter mediante um 

simples esforço pontual, ela deve ser uma prioridade constante. O ensino não pode ser 

assemelhado a uma linha de montagem, graças à qual se possam aumentar 

mecanicamente os meios de produção a fim de multiplicar a produtividade. As medidas 

que permitem melhorar a sua qualidade suscitam questões fundamentais sobre os fins 

que a sociedade atribui ao ensino, sobre a natureza da participação na tomada de 

decisões a todos os níveis e sobre as próprias finalidades da escola enquanto 

instituição.  

Tal como a nível global, no continente africano onde Cabo Verde está inserido, a 

temática da liderança e da qualidade estão bem presentes, apesar de ainda a África se 

debater com a grande preocupação do acesso à educação, parte fundamental no que 

concerne à Educação para Todos e o cumprimento dos Objetivos do Milénio 

estabelecidos pelo Sistema das Nações Unidas. 

Em Cabo Verde também, a questão da qualidade da educação não é uma questão 
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pacífica, por isso, as escolas e a qualidade constituem tema de debates televisivos e 

radiodifundidos onde tomam parte intelectuais, pais e encarregados de educação, o 

cidadão comum e a sociedade civil de um modo geral, onde na maioria das vezes 

criticam, questionam e opinando e sugerindo caminhos. Não obstante, trabalhos de 

investigação visando a produção do conhecimento sobre a matéria serem ainda muito 

raros. 

Embora, como reconhece Azevedo (2002: 7-8): Uma coisa parece evidente: os 

cidadãos (de modos variados e até contraditórios) são cada vez mais exigentes com o 

desempenho das escolas, não só porque estas são instituições sociais imprescindíveis e 

crescentemente valorizadas pelas sociedades, mas também porque os seus custos, cada 

vez mais elevados, sobrecarregam os mesmos cidadãos com impostos que os penalizam. 

Para diretores de escolas, dirigentes de órgãos intermédios e professores, em geral, 

esta não pode ser uma problemática estranha.”  

Brito (1991: 51) considera que “qualidade, numa escola, não significará 

forçosamente mais custos, maiores encargos financeiros” e define o que considera 

escolas de qualidade. 

As escolas de qualidade entendidas como as que possuem um elevado grau de 

realização escolar, de participação comunitária e cívica, de desenvolvimento pessoal, 

de dinâmica cultural e de intervenção no meio onde se inserem, são as que conseguem 

envolver toda a comunidade educativa na vida da escola. (p. 53) 

Vilar (1993:80) também sublinha a necessidade de a escola se abrir ao seu meio 

devendo constituir-se como “um elemento mais do sistema imediato (a realidade 

sociocultural, económica, política, etc.) que a envolve”. Alvarez (1998), citado por Pina 

(2003: 47-48) identifica três tipos de razões para justificar a importância que vem 

assumindo a questão da liderança no contexto da melhoria da qualidade da educação: 

sociológicas, psicológicas e profissionais.  

Relativamente às primeiras, não existe qualquer grupo humano, que possa 

funcionar de forma eficaz sem qualquer tipo de liderança, formal ou institucional, 

ocasional ou informal. Quanto às segundas, sublinha a necessidade de um líder que 

harmonize os objetivos organizacionais com a pluralidade de interesses em presença, 
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por forma a garantir a sobrevivência da própria organização. 

Em relação às terceiras, trata-se de responder com eficácia aos “clientes”, o que 

só se consegue com uma liderança que descentre a preocupação do grupo dos seus 

próprios interesses para os dos usuários. Assim como mobilizando o grupo para superar 

objetivos, às vezes à custa da sua própria comodidade e sacrificando interesses 

adquiridos. 

No mesmo sentido se pronuncia Béltran de Trena et al (2004: 37): A função 

diretiva é um fator chave na melhoria dos centros educativos, especialmente na 

promoção e gestão da mudança. Há um certo consenso em que os centros que têm 

capacidade para melhorar dependem, significativamente, de equipas diretivas que 

contribuem ativamente (dinamizam, apoiam, animam) para que o seu centro aprenda a 

desenvolver-se, superando os desafios e dificuldades que têm que enfrentar.  

Uribe (2005: 109) considera que os estudos mais recentes evidenciam com 

clareza o impacto que o exercício de uma liderança adequada produz na eficácia escolar. 

Um ponto de destaque nessa liderança é que, através de uma estrutura de 

gestão adequada, se possibilita a participação dos docentes em diferentes âmbitos da 

gestão escolar. Acontece que estamos sendo espectadores e/ou atores, pelo menos 

conceitualmente, de uma transição entre uma linha de liderança mais tradicional, 

denominada transacional, que mantém linhas de hierarquia e controle (de modo 

burocrático), e um enfoque de liderança mais transformacional, que distribui e delega.  

Cabo Verde, consciente da necessidade de inovação e descentralização dos 

serviços, o Programa de Governo da VII Legislatura elegeu a Promoção da 

descentralização progressiva e responsável da gestão educativa, como eixo principal 

para o Sector. Neste contexto, a aposta na Modernização, na Qualidade e na Equidade 

constitui, assim, forçosamente os principais pilares nos quais se vão assentar todo o 

processo educativo (DCREP III/MED, 2012). 

Com efeito, é consensual o carácter estratégico do Sector Educativo no processo 

de desenvolvimento de Cabo Verde e o seu papel no reforço da cidadania. Daí, a 

necessidade da sua modernização com vista a qualificar os recursos humanos do país e 

prepará-los para responderem aos rápidos avanços tecnológicos e à sociedade de 
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informação. 

Relativamente ao Ensino Básico, ultrapassada a questão do acesso que constitui 

uma importante conquista, que viu a percentagem de professores qualificados aumentar 

exponencialmente com relação a 1975, hoje os principais desafios estão relacionados 

com a liderança e na eficácia do sistema. Apesar dos esforços consentidos no domínio 

da formação de professores, ainda persistem algumas assimetrias regionais, decorrentes 

de uma distribuição desigual de professores qualificados, o que impõe contínuas 

intervenções nesse domínio em prol do favorecimento do ensino/aprendizagem de 

qualidade. 

1.1.7. Novos caminhos  para a liderança. 

Nesta parte do trabalho serão inventariadas de forma sintética algumas 

considerações sobre o conceito de liderança escolar, distinção entre liderança e 

direção/gestão, a problemática da autonomia como fundamento instrumental de uma 

verdadeira liderança, e a influência da liderança na procura de maior eficácia e 

qualidade escolares. Leithwoood, citado por Lorenzo Delgado (2004: 208) e 

fundamentando-se numa recensão sobre 125 estudos realizada por Hallinger, sintetiza as 

três principais categorias de práticas relativas à liderança escolar: 

Definir a missão da escola inclui formular os objetivos da escola e modificá-los; 

Gerir o programa educativo inclui supervisionar e avaliar o ensino, coordenar o 

currículo e controlar o progresso do aluno; 

Promover um clima positivo de estudo significa respeitar o tempo de estudo, 

promover o desenvolvimento profissional, manter uma grande amplitude de 

perspectivas, proporcionar incentivos aos professores e estímulos para a aprendizagem.  

Fica patente a importância do aprofundamento conceptual do tema central - a 

liderança escolar -, bem como dos vários modelos da sua prática que, grosso modo, 

estão em trânsito de uma abordagem transacional, para um enfoque mais 

transformacional. 

Longe da perspectiva de uma liderança unipessoal que mobiliza o grupo foram-

se definindo os contornos de uma liderança coletiva, força ou energia mobilizadora que 

emana do grupo e se plasma num projeto de afirmação ou missão, em que a inovação e 
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a superação das debilidades e pontos fracos são os elementos catalizadores da 

transformação. 

As perspectivas abertas por uma maior aproximação do estudo da liderança 

escolar a abordagens noutras organizações (Sergiovanni, 2004; Goleman, Boyatzis e 

McKee, 2003: 25) e o conceito introduzido por estes últimos de “liderança ressonante”, 

“capaz de encaminhar as emoções do grupo de forma positiva”, constituem aliciantes 

desafios para o aprofundamento das perspectivas teóricas e práticas da liderança nas 

organizações educativas. 

A afirmação e o exercício de verdadeiras lideranças, esclarecidas e competentes, 

são condições fundamentais para (re)legitimar as escolas nas comunidades, como 

prestadoras de serviços educativos de qualidade e como elementos fundamentais de 

desenvolvimento local, devendo merecer uma atenção muito particular a relação 

liderança-eficácia escolar, traduzida em diferenciados níveis de rendimento global dos 

alunos, (Leithood, Seashore, Anderson e Wahlstrom, 2004). 

1.2. A educação e a formação de professores.  

1.2.1. Os paradigmas sobre a educação. 

Neste capítulo, falaremos de conceitos teóricos sobre a educação e a formação, 

dois conceitos tão importantes e tão difíceis de se abordar. 

A dificuldade se resume primeiramente pelo facto de não poder, num trabalho 

deste tipo, dissociar a teoria dos aspectos práticos dos quais falaremos nos capítulos que 

se seguem. Em segundo lugar, porque na vida, como na educação, a teoria e a prática se 

complementam, e porque no momento atual, a questão da educação atingiu um ponto 

tão elevado que é considerado o “motor do desenvolvimento sustentável” e da luta 

contra a pobreza. Fala-se ainda, que é preciso educar as raparigas e as mulheres para o 

sucesso do combate à pobreza ao mesmo tempo que se fala da Educação para Todos 

(EPT), da educação para a cidadania e da educação ao longo da vida. 

Falar de paradigma significa referir-se a um conjunto de hipóteses fundamentais 

e críticas com base nas quais as teorias e os modelos podem desenvolver-se (J. D. 

Steinbruner 1974:11) 

O autor Herman (1983:4), citado por Herbert, Michel L. Et al.(1990:19), refere 
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ao paradigma como um conjunto de crenças, valores reconhecidos e de técnicas que são 

comuns aos membros de um dado grupo, ou, um misto de pressupostos filosóficos, de 

modelos teóricos, de conceitos-chave, de resultados influentes de investigação, 

constituindo um universo habitual de pensamento para os investigadores num dado 

momento do desenvolvimento de uma disciplina. 

Para Edgar Morin (1980) “Um paradigma não explica, mas permite uma 

explicação (...) permite-nos elaborar uma teoria não mutilante mas não produz 

automaticamente esta teoria. No mínimo é um memorando, no máximo é um 

pensamento inteligente que nos ajuda a conceber a complexidade” 

Na óptica do autor, Marques, M. Osório, (1993:104) o paradigma é um conjunto 

de concepções presentes numa determinada época, configurando o modo de pensar dos 

seres humanos e a forma como conhecem o mundo. 

Grande número de autores sustenta que o nosso dia – a - dia traz sérios indícios 

de uma crise cultural, social e ecológica, por isso, a educação deve levar essas 

componentes da cultura quotidiana em consideração para codificar essas situações. A 

educação participa na evolução do real, porque, educar é favorecer a emergência de 

novas ferramentas para transformação do real vivido; é dar aos estudantes os meios para 

transformar a realidade e assegurar a nossa evolução mútua; é transformar o quotidiano; 

é viver. 

Kuhn (1983:32) quem popularizou o termo paradigma e define-o como, o 

sentido dado às revoluções científicas nas ciências naturais a partir do momento em que 

uma ciência atinge a sua maturidade. 

A passagem de um paradigma a outro por intermédio de uma revolução 

representa o modelo normal de desenvolvimento de uma ciência adulta. Em período de 

crise, isto é, quando um paradigma, até então fértil ao nível da investigação, deixa de 

permitir solucionar um problema novo, um segundo paradigma pode entrar em 

competição com o anterior e substituí-lo, caso se mostre apto a fornecer uma solução a 

esse problema, solução essa que pressupõe igualmente uma nova perspectiva do mundo. 

Cabo Verde, enquanto pais recém-independente, teve que definir as estratégias 

do seu desenvolvimento económico e social com base nas ajudas externas recebidas 
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através da cooperação bilateral e multilateral de muitos países e organizações 

internacionais que o apoiaram de 1975 ao momento atual. Tendo ao longo dos anos, 

investindo fortemente na educação através de projetos e programas de reforma do 

sistema, obviamente que terá copiado, seguido exemplos de outros países e sistemas 

educativos, implementado no processo de formação de professores, planos de estudos 

que melhor conviesse e ou adaptasse à realidade do país. 

Com efeito, paradigmas diversos terão feito parte no quotidiano educativo de um 

pequeno país que se tornou independente em 1975, quando nos países desenvolvidos 

tinham-se conseguido avanços extraordinários. Na verdade, em Cabo Verde ao mesmo 

tempo que se construíam as infraestruturas escolares, definiam-se as estratégias 

concernentes à formação de professores, iam sendo desenhadas as reformas dos planos 

de estudos dos cursos, recorrendo à cooperação com outros países e sistemas educativos 

diversos com vista à implementação de uma educação visando dar respostas aos 

constrangimentos e contexto local. Tudo isso, com olhos postos em estratégias 

tendentes à implementação de uma educação que enquadrasse no contexto do mundo 

globalizado. 

Cabo Verde seguiu desde muito cedo os preceitos na Carta das Nações Unidas 

comungando das decisões e dos grandes objetivos mundiais relacionados com a 

educação, por isso, não se pode falar de um paradigma ou paradigmas, mas de 

adequações para que pudesse perseguir a meta do desenvolvimento através da educação 

das suas populações tendo em conta que educar as gerações futuras tem a ver com 

questões essenciais com que se defrontam a atual e as futuras gerações e não se limitam 

às fronteiras nacionais nem tão pouco as fronteiras regionais. Por exemplo, a poluição, 

as migrações, os conflitos, o tráfico de drogas, as doenças e o desemprego são questões 

mundiais.  

Efetivamente, educar o cidadão mundial pretende demonstrar até que ponto os 

interesses pessoais, nacionais e mundiais estão interligados. Vivemos num só mundo, 

respiramos o mesmo ar, utilizamos a mesma água, dependemos dos mesmos recursos e 

partilhamos as mesmas emoções. As questões globais são verdadeiramente importantes 

para preparar os jovens para a vida num mundo cada vez mais interdependente. A aldeia 

global torna-se cada vez mais uma realidade para as gerações futuras, pelo que houve e 
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haverá sempre razões ou fundamentos jurídicos para introduzir no sistema de ensino 

cabo-verdiano uma dimensão internacional, partindo dos preceitos da Carta das Nações 

Unidas (David Barrs & Maura, 1996:7). 

A esse propósito o autor, Kuhn acima referido, apresenta pelo menos vinte e dois 

sentidos diferentes ao conceito de paradigma numa primeira fase e apresenta dois na 

segunda fase: a sociológica e a exemplar. No sentido sociológico, chama a matriz 

disciplinar do paradigma agrupando explicando-o em classes como, por exemplo: as 

generalizações simbólicas; as crenças; os valores. No entanto, é importante fazer 

referência à heterogeneidade das abordagens sociais e conceptuais do paradigma 

sociocultural e educacional. 

Em termos de conceito, o paradigma sociocultural constitui um conjunto de 

crenças, concepções ou generalizações e valores que apresentam uma concepção do 

conhecimento; uma concepção das relações entre a pessoa, a sociedade e a natureza, um 

conjunto coerente de valores e interesses, uma forma de executar e um significado 

global que, por um lado, definem e delimitam, para um determinado grupo social o seu 

campo de ação possível e a sua prática social e cultural e, por outro lado, asseguram, por 

isso mesmo a sua coerência e a sua relativa unanimidade.(Bertrand, Y. & Valois, P. 

(1990). Ferreira, L.S. (2001). 

Com efeito, a escolha de um paradigma educacional assenta na escolha implícita 

ou explícita de um paradigma sociocultural. Neste trabalho, não se pretende apresentar 

os paradigmas educacionais na sua exaustão, porém os mais representativos, 

nomeadamente:         

 O racional que pelo processo de transmissão liga ao sociocultural industrial; 

 O tecnológico que assenta na eficácia da comunicação;  

 O humanista que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa; 

 O sócio - interacional relacionado com a abolição da exploração do homem;  

 O inventivo que está relacionado com o paradigma sociocultural;  

Assim, de acordo com o paradigma sociocultural onde se assenta o paradigma 

educativo, teremos:   
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Um tipo de formação, que se pretende que seja: 

 A auto-formação ligada ao paradigma sócio-interacional, que associa ao 

paradigma da dialética social, em que o sujeito é autónomo, e apropria-se do seu poder 

de formação, que por seu lado determina a estratégia pedagógica no processo ensino-

aprendizagem, como por exemplo: histórias da vida; relatos autobiográficos; 

autoanálises, etc. 

 A hetero-formação, ligada ao paradigma racional (Industrial) e descreve a 

formação recebida pelos outros. O responsável pela sua formação é o professor.    

Uma perspectiva pedagógica, encarando o processo educativo: 

 Na perspectiva institucional - a organização programática resume-se a um índice 

de conteúdos (geralmente o programa oficial) que se pretende ensinar linearmente, sem 

se considerar qualquer estratégia programática ou metodológica. 

 Na perspectiva behaviorista - que diz que, antes do ensino, o aluno possui um 

dado comportamento e depois do ensino possuirá outro tipo de comportamento, tendo 

sido o ensino o agente desta mudança comportamental. 

 Na perspectiva cognitivista - a construção do conhecimento e os mecanismos de 

influência educativa têm chamado a atenção para os processos individuais, que têm 

lugar em um contexto interpessoal e que procuram analisar como os alunos aprendem, 

estabelecendo uma estreita relação com os processos de ensino em que estão 

conectados. 

 Na perspectiva desenvolvemental - procuram abranger todas as áreas da 

personalidade (biológica, afetiva, cognitiva, social e motora) considerando o processo 

educativo como um processo que proporciona o meio mais favorável para o melhor e 

mais equilibrado desenvolvimento da personalidade. 

No entanto, a adopção de uma nova postura educacional, a busca de um 

paradigma da educação tem substituído no processo ensino-aprendizagem, uma relação 

obsoleta de causa e efeito para um modelo que enfatiza o exercício de investigação e 

construção de conhecimento sobre a nossa própria realidade. Isso permite, uma melhor 

observação, conhecimento e apropriação de paradigmas e modelos de planos de estudos 

do mundo globalizado que melhor se adequem e servem para o desenvolvimento do 
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sistema educativo de Cabo Verde. 

Nesta lógica diríamos, que se se pensar no carácter normativo e exemplar, do 

paradigma sociocultural, constata-se que a ação exercida pela sociedade sobre suas 

respectivas práticas, e a distância que ela assume perante determinada atividade faz com 

que o paradigma sociocultural constitua um conjunto de crenças, concepções ou 

generalizações e valores que englobam uma concepção das relações entre a pessoa a 

sociedade e a natureza. Enfim, um conjunto de valores e interesses, um significado 

global da atividade humana que define e delimita um determinado grupo social, a 

dimensão possível do seu campo de ação da sua prática social e cultural.  

Deste modo distingue-se: o grupo social, que representa conjunto de pessoas que 

partilham um paradigma sociocultural; um movimento social que procura propor ou 

impor um novo paradigma a fim de substituir o paradigma dominante, ou dito de outra 

forma, a cultura concernente à capacidade de criação e de ação das suas componentes 

nos campos político e organizacional. 

Ainda sobre o paradigma sociocultural não poderíamos deixar de refletir sobre 

os elementos que o definem quais sejam: a concepção do conhecimento ou a forma de 

aprender; a relação entre pessoas, sociedade e natureza; os valores e interesses (a 

capacidade para satisfazer, um desejo, uma necessidade ou aspirações); a forma de 

execução produção de técnicas e bens; o significado global sentido ou conjunto de 

atividade humana.  

De referir ainda a alguns conceitos básicos que norteiam os paradigmas 

educativos nomeadamente:   

A educação enquanto interação entre os sujeitos que usam a língua como meio 

articulador ou como uma proposta de “conhecer”, cuja orientação e prospectiva, visa 

projetos de futuro “conhecimento”. De realçar o ato de educar, no sentido do, interagir, 

conhecer junto e construir sujeito social. 

A escola enquanto espaço formal da educação e de encontro entre cidadãos para 

se dialogarem. Na sua dimensão organizacional ela possui uma instituição que todos 

devem conhecer pois é o local onde se produz conhecimento e se convive com a 

pluralidade de culturas. É um espaço social para a promoção da diversidade cultural 
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considerando a função não meramente de ensinar/transmitir saberes, mas inserindo na 

dinâmica da aprendizagem: o contínuo processo de aprender a aprender. 

A aula na qualidade de espaço de inter-relações das intersubjetividades podendo 

acontecer em qualquer lugar onde se dá a produção do saber mediado pela linguagem e 

daí não poder ser somente apanágio da escola. 

O conhecimento que implica a relação social, vida e experiência. “Conhecer” 

isoladamente tem um carácter provisório considerando que tudo o que é conhecido pode 

ser reconhecido, reaprendido, reconfigurado mediante novas relações intersubjetivas. 

Atendendo os princípios acima mencionados, no nosso entendimento a 

caracterização do professor, deverá estar intimamente ligada àquele que, professa algo 

no qual acredita ser verdadeiro, útil aos aprendentes e à sociedade. Por essa razão, ser 

professor é ser educador e obviamente um sujeito que trabalha na produção do 

conhecimento através da pesquisa, entendida como fundamento pedagógico. 

Seguindo esta lógica, tomando como base as concepções de aula e de 

conhecimento, o professor necessita: pesquisar, tematizar, problematizar para modificar. 

Só deste modo poderá desempenhar seu papel relativo: à recriação do mundo, ao resgate 

da alegria e da autoestima, do ensino pelo exemplo, à mediação na produção dos 

sentidos (importância da pesquisa), na administração da aula através da mediação e na 

promoção da produção dos saberes e do conhecimento.   

Considerando ainda os paradigmas educacionais sob o ponto de vista 

psicológico veremos a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento e através disso 

a aprendizagem como mudança do comportamento resultante do treino ou da 

experiência “o meio determina o sujeito”. 

Com efeito, o objeto é apreendido pelo sujeito porém o sujeito possui a 

capacidade do conhecimento; a internalização do objeto pelo sujeito. Desta feita; o 

sujeito tem um conhecimento anterior sobre o objeto. O conhecimento é anterior a 

aprendizagem. Assim sendo, o sujeito conhece o objeto e também conhece a si próprio. 

De considerar no entanto que do ponto de vista da ciência, este posicionamento alia-se 

ao construtivismo e o interaccionismo. O conhecimento é constituído através de uma 

interação entre o sujeito e o meio. 



  

 

 

117 

 

 

 

 

117 

Para Piaget o conhecimento depende de construções sucessivas com elaboração 

de estruturas novas pelo que o interaccionismo deve ser entendido como um sujeito em 

interação com outro sujeito, utilizando a linguagem da produção do saber. Logo, o 

indivíduo interioriza a cultura e progressivamente torna-se autónomo, utiliza a 

linguagem em favor da produção do conhecimento. 

Se se refletir sob o ponto de vista da filosofia da educação, vê-se que vai-se 

referir a um saber globalizante, compreensivo e crítico do processo educacional, que 

explica e justifica a ação pedagógica. Deste lado destaca-se três paradigmas básicos 

relacionados com a maneira como as pessoas concebem o conhecimento e as relações 

no ato de conhecer nomeadamente: 

 a) O Paradigma Ontológico cujo objetivo tem a ver com a descoberta do 

conhecimento que diz que ela deve ser consciente. O aprendiz precisa descobrir que 

sabe ou seja, apreender o objeto. 

b) O Paradigma Moderno na sua essência é subjetiva à consciência, constrói  

realidade, o conhecimento da natureza e é a referência para esta construção. Neste caso, 

o sujeito determina o conhecimento. 

c) O Paradigma da Comunicação que é de comunicação e consenso, 

intersubjetiva e que diz que para produzir conhecimento há que ter uma comunidade de 

sujeitos de competências linguística capazes de se comunicar e chegar a consensos: os 

saberes. 

Valerá a pena, no entanto distinguir a primeira e a segunda concepção da 

terceira. Nas duas primeiras acepções, o elemento convergente é o objeto enquanto que 

na terceira é a ação da linguagem como forma de produção do conhecimento tendo em 

conta que aprender e saber significa aprender sobre si, a metalinguagem. 

De realçar o papel que é reservado à escola, considerado o lugar central para se 

aceder à verdade estabelecida. Efetivamente, no paradigma da modernidade o homem 

cria o seu próprio universo científico separado do universo moral, pois que para 

conhecer, o ser humano precisa construir os objetos, transformá-los, representá-los. 

Se se analisar do ponto de vista da pedagogia constata-se que onde houver 

convivência e interação entre sujeitos, produz-se o saber. Daí que a pedagogia deve ser 
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entendida como “forma de compreender”. De referir que a pedagogia como ciência de 

educação orienta a sua temática para duas sensibilidades: a diretividade e não 

diretividade.     

Falando de paradigmas, não se poderia deixar de abordar neste trabalho os 

Paradigmas de Investigação em Educação nomeadamente: 

O Empírico-Analítico (positivista) que considera que o ato de investigar em 

Educação, consiste na aplicação do Método Científico, próprio das ciências naturais, ao 

estudo dos problemas educativos. 

O Interpretativo (construtivista) que diz que investigar é compreender a conduta 

humana desde os significados e intenções dos sujeitos que intervenham no cenário 

educativo. 

O Pragmatista onde a investigação educativa assume o propósito de gerar 

conhecimento útil para a ação educativa, e que é entendida como uma reflexão 

diagnóstica sobre a própria prática. 

Assim, se se tiver em conta dialética entre a sociedade e a organização educativa 

encontram-se diferentes campos paradigmáticos de atuação, constatando também o 

modelo sistémico dos mesmos.   

Efetivamente as organizações educativas têm autonomia e representam um 

sistema complexo pois, espelham ao mesmo tempo uma componente do todo, que é a 

sociedade. De referir que as organizações educativas são constituídas por elementos 

estruturados que visem fins determinados pela sociedade e apoiados em estratégias e 

tácticas. Deste modo, a relação entre a Educação e a Sociedade tem duplo sentido, 

designadamente: o de fazer perpetuar o sistema social vigente através da reprodução e o 

de contribuir para modificar as orientações fixadas pela sociedade. Não obstante, as 

organizações educativas têm características próprias na medida em que elas:  

Perseguem determinados fins e objetivos indicados pelo meio social; 

Têm um conjunto de atividades ou processos que desenvolvem num tempo e 

concretizam a   mudança organizacional; 

Possuem uma estrutura e atores; 
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Exercem suas funções num determinado ambiente. 

Relativamente aos fins, dir-se-ia que as organizações educativas são sistemas 

socioculturais abertos. Por exemplo, as necessidades sociais determinam o tipo de 

profissional que as organizações educativas devem preparar e essas respondem (abrindo 

áreas específicas ou cursos, (re) desenham os programas, traçam o perfil de saída que 

deseja). Esses profissionais exercem a sua função na sociedade. Prosseguindo o 

decurso, o feedback retorna as organizações educativas que por seu lado podem 

proceder a uma revisão ou retroalimentação do curso na totalidade ou em algumas áreas 

ou domínios. 

As organizações educativas ocupam-se ainda da informação, com auxílio de 

estratégias pedagógicas denominadas de paradigmas educacionais. Dado a 

complexidade das mesmas, elas precisam ser estruturadas, de forma a facilitar a gestão e 

o trabalho que se desenvolve no seu interior. 

Por conseguinte, a estrutura organizativa dos sistemas educativos é temporal, 

logo, modifica-se com o decorrer do tempo. Três tipos de mudança poderão acontecer e 

podem ser do domínio: 

Operacional – quando ocorre algumas alterações na estrutura contínua;  

Estratégica – quando se reajusta sem modificar os fins. A mudança se verifica 

no interior da organização; 

Paradigmática - quando a transformação é radical e a organização modifica a 

sua finalidade. 

Se se considerar o carácter de sistema que tem a organização educativa veremos 

que necessariamente recorre: às diversas estratégias na busca dos fins definidos pela 

sociedade; as suas atividades são determinadas pelo paradigma sociocultural dominante, 

pode procurar fins diferentes daquelas que são impostas pela sociedade e escolher 

estratégias associadas a um outro tipo de sociedade.  

Essas relações bidirecionais constituem a dialética do paradigma educacional 

que cumpre funções que se situam num campo de carácter dialético, atravessado ao 

mesmo tempo por forças socioculturais e pelas forças da organização educativa. 
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Quando o paradigma educacional propõe modificações (estratégicas, 

operacionais ou paradigmáticas), a organização educativa pode optar por um paradigma 

educacional não associado ao paradigma sociocultural dominante. 

Na verdade o paradigma educacional constitui uma ponte entre o paradigma 

sociocultural e as práticas pedagógicas (dimensão exemplar), pois é constituído por 

objetivos, estratégias e tácticas que explicam como proceder. Se tomarmos como 

exemplo, a substituição de um professor de história por um programa de computador, 

modificamos a modalidade da ação, passando de uma estratégia centrada na transmissão 

oral do professor para a utilização de uma tecnologia. Portanto, modificamos a 

abordagem pedagógica, mas não modificamos a estrutura do paradigma educacional e 

nem o paradigma sociocultural. 

A dimensão normativa é definida pelas funções da organização educativa na 

busca de fins e objetivos específicos. Por conseguinte, existe uma relação dialética entre 

as intenções da sociedade e as abordagens pedagógicas que não deixam de ser 

procedimentos teóricos e práticos que contêm indicações sobre, como fazer e portanto o 

cerne da zona operacional de um paradigma educacional (Bertrand, Y. & Valois, P. 

1990, Ferreira, L.S. 2001).  

Assim, se quisermos apresentar uma análise/síntese sobre os novos paradigmas 

em educação partiremos de alguns questionamentos tais como: 

Afinal, o que é paradigma, o que nos prende a um paradigma tradicional, em 

que consiste a ruptura do paradigma, o que busca o paradigma emergente, o que são 

novos paradigmas em educação, o que significa o novo paradigma na formação dos 

futuros professores, do aluno, do professor e da escola?  

De um modo geral podemos dizer que desde a antiguidade até o início do século 

XIX, predominou na prática escolar uma aprendizagem do tipo tradicionalista. Na 

linha de pensamento de Paulo Freire, “uma educação em que o professor era o centro 

do processo e o aluno passivo na ação. O aprender era a memorização e a reprodução 

do saber”.  

Para que os paradigmas educacionais mudem verdadeiramente, não basta 

esconder velhos ensinamentos, se o aluno continua sendo um simples receptor. Como 
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nos ensina o paradigma tradicional.  

Definindo paradigma, Thomas Kuhn, diz que “é aquilo que os membros de uma 

comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens 

que partilham um paradigma.”  Pode-se dizer que é a realização científica de grande 

envergadura.  

Para o autor, Edgar Morim (1980) paradigma significa um tipo de relação muito 

forte que pode ser conjunção ou disjunção que possui uma natureza lógica entre um 

conjunto de conceitos na medida em que “comporta um certo número de relações 

lógicas, bem precisas, entre conceitos; noções básicas que governam todo discurso”. 

Ele ainda acrescenta que “o paradigma, primeiro impõe conceitos soberanos e impõe, 

entre esses conceitos, relações que podem ser de conjunção, de disjunção, o que não 

contradiz a ideia de que, uma vez constituídas, as redes sejam mais importantes.” Neste 

caso, um paradigma privilegia algumas relações em detrimento de outras, o que faz com 

que controle a lógica do discurso. O autor considera que esse tipo de relação 

dominadora é que determina o curso de todas as teorias, de todos os discursos 

controlados pelo paradigma.  

Com efeito, trata-se de uma noção nuclear ao mesmo tempo linguística, lógica e 

ideológica. Pode-se assim afirmar que a interpretação de Morin vai além da teoria de 

Kuhn, e o transcende ao falar que o ser humano é uma pessoa política e se inter-

relaciona na comunidade científica. Para ele, o paradigma parte de uma relação 

dominadora que determina o delinear de todas as teorias dos mestres.  

Já no modelo de Escola Tradicional, o professor fala sozinho, em suma ele é o 

centro. Todavia, se falarmos da ruptura de um paradigma, estaremos a falar de uma 

cisão, uma transformação na forma de compreender as coisas e aceitar os fundamentos 

de uma construção teórica por parte da maioria de uma comunidade científica.  

É necessário abandonarmos esses modelos rompendo paradigmas tradicionais, 

para assim encontrarmos o paradigma emergente que vem enfocar o conhecimento 

capaz de conciliar o que está acontecendo no mundo da ciência com a percepção de 

mundo holístico.  

Então, quando se decide romper com um determinado paradigma, a questão é 
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que procura-se o Paradigma Emergente? Certamente que o objetivo seria a construção 

de um modelo educacional capaz de gerar novos ambientes de aprendizagem em que o 

ser humano fosse compreendido na sua multidimensionalidade como um ser indiviso 

em sua totalidade, com seus diferentes estilos de aprendizagem e suas distintas formas 

de resolver problemas. (Moraes, 1997, p:17). 

Efetivamente, os novos paradigmas da educação têm a ver com a velocidade 

com que as mudanças vêm ocorrendo na atualidade e que impõe, na mesma proporção, 

necessidades de adaptação cada vez mais criativas e ágeis na educação. As 

circunstâncias hoje experimentadas diferem substancialmente daquelas vividas há 

poucos anos atrás, quando o modo de se pensar o mundo e as relações entre os homens 

eram calcados na dicotomia entre o certo e o errado, o bom e o ruim, o normal e o 

anormal.  

Naturalmente que a trajetória da educação nos últimos anos, delineia um cenário 

de grandes mudanças na forma como a sociedade e, dentro dela, a educação entende e 

lida com a diversidade humana de uma forma geral e os conceitos e as práticas 

assumem, cada vez mais, um caráter efêmero e de possibilidades múltiplas. Neste 

sentido, a chamada “crise de paradigmas” atinge a Educação e, coloca em cheque 

valores e práticas, num forte movimento de desconstrução dos mesmos, de um lado, e 

de surgimento de novas concepções e práticas, de outro.  

O progresso histórico mostra que os paradigmas científicos vão se modificando 

constantemente, não há paradigma permanente, pois eles são historicamente mutáveis, 

relativos e naturalmente seletivos. A evolução da humanidade é continua e dinâmica, 

assim modificam-se os valores, as crenças, os conceitos e as ideias acerca da realidade. 

Essas mudanças paradigmáticas estão diretamente relacionadas ao olhar e à vivência do 

observador. Porém, os paradigmas são necessários, pois fornecem um referencial que 

possibilita a organização da sociedade, em especial da comunidade científica quando 

propõe continuamente novos modelos para entender a realidade. Por outro lado, pode 

limitar nossa visão de mundo, quando os homens e mulheres resistem ao processo de 

mudança e insistem em se manter no paradigma conservador. Assim, a aceitação ou 

resistência a um paradigma reflete diretamente na abordagem teórica e prática da 

atuação dos profissionais em todas às áreas de conhecimento.  
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Em relação ao novo paradigma na formação dos futuros professores, veremos 

que naturalmente as implicações do novo paradigma na formação dos futuros 

professores para uma sociedade do conhecimento, precisam ser cuidadosamente 

observadas no sentido de possibilitar um novo redimensionamento de seu papel. O 

modelo de formação de professores, de acordo com esse novo referencial, pressupõe 

continuidade, visão de processo, não buscando um produto completamente acabado e 

pronto, mas um movimento permanente de vir a ser, assim como o movimento das 

marés, ondas que se desdobram em ações e que se dobram e se concretizam com 

processos de reflexão. É um movimento de reflexão na ação com de reflexão sobre a 

ação.  

A reflexão na ação, de acordo com Prado (1996, p: l7), estabelece um 

dinamismo de novas ideias e de novas hipóteses que demandam do professor uma forma 

de pensar e agir mais flexível(...). Ele precisa aprender a construir e a comparar novas 

estratégias de ações, novas teorias, novos modos de enfrentar e definir os problemas. 

Para a autora, a reflexão sobre ação assume o seu lugar no momento em que o professor 

se distancia de sua prática e, neste processo de reflexão, a prática é reconstruída pelo 

professor a partir da descrição, análise, depuração com explicitação dos factos. São 

esses procedimentos que propiciam a tomada de consciência para a compreensão de sua 

própria prática.  

Se no sistema tradicional o centro era o professor, na atualidade dos novos 

paradigmas do aluno, ele constrói o seu conhecimento. No entanto é necessário 

acautelar-se com o individualismo que tem aumentado na sociedade contemporânea. O 

aluno é considerado com um cliente em formação continuada e é responsável pela 

aquisição de novos conhecimentos.  

Nos tempos atuais, os novos paradigmas do professor, mais do que nunca, ele 

precisa ser visto e atuar como um guia-conselheiro, em suma, o professor deve ser um 

facilitador do processo ensino-aprendizagem.  

O professor precisa estar num processo de atualização continua. O 

aperfeiçoamento da prática docente é vital para o exercício do magistério. Entendendo 

bem, a atualização continua nada tem a ver com o termo “reciclagem” frequentemente 

utilizado e que a nosso ver tem mais a ver como procedimentos relacionados com o 
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saneamento do ambiente (lixo), que concordamos possa ser reciclado. Diferentemente, o 

professor precisa realizar uma mudança constante na seleção de conteúdos, a partir da 

realidade vivencial em que se encontra com seus alunos. Ele precisa aperfeiçoar-se e 

habilitar-se constantemente no uso dos diversos instrumentos modernos, procurando 

sempre, não cair nos erros do mecanicismo/tecnicismo da década de 70.  

No que concerne aos novos paradigmas da escola, constata-se que o mundo 

contemporâneo é cada vez mais complexo e exigente, portanto as mudanças são cada 

vez mais profundas, e assim deve proceder a escola, não por fora, por nomenclatura ou 

somente de comportamento, mas sobretudo nas mudanças de atitudes, comportamento, 

mentalidade e, por conseguinte:  

A escola precisa ser infraestruturada e estar equipada para atender as diversas 

exigências da modernidade e promover capacitações diferentes para toda a comunidade 

escolar;  

A escola precisa assumir o seu papel de adquirir e desenvolver o espírito crítico 

e a autoestima do aluno. Assim sendo, ela não pode em hipótese alguma servir de 

aparelho ideológico do estado; 

A escola precisa criar ambientes físicos que favoreçam trabalhos de grupo, 

diferenciados e simultâneos; 

A escola da era da cibernética, não pode estar de fora, precisa investir em 

ambientes informatizados.  

As diversas abordagens psicopedagógicos têm colocado ênfases, de acordo com 

seus apologistas, mas com certeza a relação ensino/aprendizagem precisa levar em conta 

as múltiplas inteligências de seus alunos atendendo que: 

O ensino precisa ser dinâmico e formador de opinião. Para isso, é necessário 

colocar ênfase no ensinar a interpretar e a julgar e é também preciso que o ensino seja 

mais formativo que informativo. Para que isso aconteça, outros investimentos devem ser 

feitos, para que os alunos tenham outros recursos além da escola; 

O ensino precisa ser informatizado, pois os recursos estão aí para serem usados e 

com propósitos bem delineados para a realidade de cada grupo; 
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O ensino deve ser interativo, por isso, precisa ser conjugado com imagens, 

gráfico e sons; 

O ensino precisa apresentar um outro tipo de informação e obviamente a 

informação apresentada precisa ser não-linear e não sequencial (interativos); 

O ensino precisa ser desenvolvido no sentido de saber oferecer recursos para o 

aluno procurar informações em meios e fontes tradicionais, eletrónicos e das 

tecnologias; 

O ensino precisa de uma visão globalizante, considerando que o aluno precisa 

compartilhar conhecimentos com colegas em locais diferentes do mundo, ou seja, com 

outras culturas. 

A finalizar, falaríamos dos pilares do conhecimento, para responder às novas 

exigências do século XXI, onde a educação deve organizar-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais que ao longo de toda a vida, serão de algum modo para 

cada indivíduo, os pilares do conhecimento:  

- Aprender a conhecer 

- Aprender a fazer 

- Aprender a conviver - viver juntos 

- Aprender a ser 

O que se acaba de referir, implica uma concepção ampla de educação e da 

formação. Uma educação que possibilite a todos, descobrir, reanimar e fortalecer seu 

potencial criativo. Uma concepção que ultrapassa a visão puramente instrumental da 

educação e passe a considera - lá em toda a sua plenitude: realização da pessoa que na 

sua totalidade aprende a ser. 

C. Agulhon (2005), questionava como é que um país como Cabo Verde, 

recentemente independente e que no século XXI ainda procura atingir os objetivos da 

EPT e os ODM, no que concerne ao acesso, à igualdade de géneros, à equidade do 

acesso e à qualidade, pode falar ao mesmo tempo de acesso, igualdade e fazer 

concomitantemente “educação para a cidadania, educação para os direitos humanos, 

educação ao longo da vida”, se por exemplo a França, um país desenvolvido, levou 
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várias centenas de anos a materializar essas etapas? Continuando, questionava se não se 

estaria a saltar etapas? 

Evidentemente que Cabo Verde, um micro estado, inserido no Sahel Insular, que 

ascendeu ao grupo de países de desenvolvimento médio (Bilan du Monde, 2005), com 

constrangimentos diversos em termos infraestruturas, de professores qualificados para 

operar em todas as escolas do arquipélago, mas também com uma visão clara do 

desenvolvimento pela via da educação, não deveria de modo algum deixar de lutar no 

sentido de proporcionar para as suas crianças uma educação de acordo com os 

parâmetros definidos pela UNESCO (2003:2004). Considerando que a realidade e os 

contextos históricos são outros, Cabo Verde que deve pela via da educação e do ensino 

preparar os seus cidadãos para a inserção local enquanto país, e nos contextos africano e 

global.  

Considerando as fundamentações acima referidas, no sistema educativo e 

particularmente no processo de formação de professores em Cabo Verde as ações 

devem ser desenvolvidas no sentido de: 

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, com 

a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que 

também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas 

pela educação ao longo de toda a vida.  

Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional, 

mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 

numerosas situações e a trabalhar em equipa. Deve também aprender a fazer, no âmbito 

das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e 

adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer 

formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Aprender a conviver-viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se para gerir 

conflitos - no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de 

agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 
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responsabilidade pessoal.  

1 2.2.Os paradigmas sobre a formação de professores. 

Num dos seus conhecidos  textos sobre os paradigmas de formação de 

professores, Zeichner, (1996) pôs em evidência no facto de qualquer programa de 

formação de professores assentar numa dada postura ideológica, veiculada pelos 

formadores, mas também instituições de formação. Este autor distingue quatro 

paradigmas: 

O Paradigma Comportamentalista como sendo a conceção de formação assente 

numa epistemologia positivista e na psicologia comportamentalista. Neste sentido 

valoriza a dimensão tecnicista do ensino. A formação tende a reduzir-se a um conjunto 

de técnicas que professor deve adquirir aplicar no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos.   O sucesso do professor é medido pelo domínio destas técnicas. Está subjacente 

a este paradigma a ideia da educação como uma ciência a aplicada. O professor é visto 

como um simples executor de leis e princípios do ensino eficaz que foram concebidos e 

experimentados por especialistas. Numa perspetiva ideológica esta formação ao centrar-

se nas técnicas de ensino e naturalizar a sua natureza, acaba por sancionar o contexto 

educacional e social vigente. 

Paradigma Personalista é uma conceção que está fundada numa epistemologia 

fenomenológica, na psicologia percetiva e desenvolvimentista, mas também em 

princípios humanistas. Os programas de formação são feitos à medida das necessidades 

e preocupações dos  professores, centrando-se na formação do "eu" de cada professor. 

As respostas para cada caso são naturalmente recolhidas junto dos professores mais 

competentes e maduros, julgadas naturalmente mais eficazes.  

Neste paradigma, ao contrário do anterior, os conhecimentos e as competências 

dos futuros professores não são definidos à priori, aparece de forma implícita a 

preocupação da reorganização das perceções e das convicções dos futuros professores 

tendo em vista a sua conformidade a um dado modelo de maturidade psicológica que é 

adotado como modelo. Esta formação sanciona igualmente o contexto social e educativo 

vigente, ao ignorá-lo no processo formativo. 

O Paradigma Tradicional-Artesanal – no qual o ensino é visto como uma arte e 
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os professores como artífices. A formação dos professores é encarada como um 

processo de aprendizagem construído por tentativas e erro, que todavia pode ser 

facilitada com a ajuda e a sabedoria dos seus praticantes mais experientes. Estamos 

perante o clássico modelo de mestre-aprendiz. Como nos paradigmas anteriores, os 

futuros professores são vistos como meros recetores passivos, não possuindo um papel 

determinante na determinação dos conteúdos e orientação dos programas de formação. 

Esta formação acaba também por sancionar o contexto social e educativo vigente. 

O professor reflexivo baseia-se no pressuposto que não há receitas antecipadas 

válidas para qualquer situação. Cada professor e cada contexto educativo são únicos e 

irrepetíveis. A formação de professores, ao contrário de fornecer receitas, deve preparar 

os professores para desenvolverem capacidades de  analisar os efeitos daquilo que 

fazem junto dos alunos, escolas e sociedade. O pressuposto desta teoria é que quanto 

maior for a consciência de um professor sobre as origens e consequências das suas 

ações e das realidades que as constrangem, maior é a probabilidade dele poder controlar 

e modificar quer as ações quer os constrangimentos. A tarefa fundamental na formação 

de professores, é neste caso, a de desenvolver as capacidades dos futuros professores 

para a ação reflexiva, o "espírito crítico" sobre a sua prática e o contexto social e 

educativo vigente. 

Uma última advertência de Zeichner refere que nenhum destes paradigmas tem 

surgido de uma forma isolada, pelo contrário, o que tem predominado são os 

paradigmas híbridos.    

1.2.3. Os Modelos de Organização e Formação de Professores. 

Por razões históricas, seguramente porque os modelos de organização e 

formação de professores colocados em prática em Cabo Verde têm sido sobretudo as 

implementadas pela antiga metrópole. Por essa razão, este ponto inicia-se abordando o 

facto da discussão da formação de professores em Portugal que, por exemplo, tem-se 

assentado frequentemente no problema dos modelos de organização da formação e os 

pressupostos ideológicos da formação relegados ao segundo plano. Desta forma, as 

implicações filosóficas e políticas da formação são eclipsadas, sancionados os diversos 

contextos sociais e educativos em que a formação ocorre. Alguns dos modelos de 

organização da formação têm sido tomados como referências fundamentais neste 
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domínio. 

Formação Integrada 

A formação integrada dispõe de componentes científicas e pedagógicas. 

Predominou na formação de professores no ensino secundário entre 1901 e 1930. 

Voltou a ser implantada nas Faculdades de Ciências em 1971, desenvolvendo-se depois 

nas novas Universidades depois do 25 de Abril de 1974. 

Formação Sequencial 

A Formação Sequencial é variante da formação integrada. A formação científica 

surge separada da formação pedagógica, embora esta seja dada na sua sequência. Surgiu 

nas Faculdades de Letras das Universidades a partir de 1987. 

Formação Dual, formação científica e a formação pedagógica 

A Formação Dual, formação científica e a formação pedagógica são encaradas 

duas formações distintas, podendo ocorrer em momentos muito desfasados. Este 

modelo predominou na formação dos professores do ensino secundário depois de 1930. 

Formação em Exercício 

A Formação em Exercício, destinada a professores em exercício, a formação 

pedagógica é feita nas próprias escolas, possibilitando uma articulação entre a teoria e a 

prática. Este modelo foi institucionalizado na formação dos professores no ensino 

preparatório e secundário em 1979. 

Formação em Serviço 

A Formação em Serviço, variante da formação em exercício. A formação neste 

caso é realizada numa instituição superior. Este  modelo substituiu o anterior em 1988.   

A leitura meramente administrativa que tem sido feita destes modelos, tem 

omitido as suas implicações filosóficas e políticas.   

1.2.4. A formação inicial de professores.  

Entende-se por formação inicial de professores, o início, institucionalmente 

enquadrado e formal, de um processo de preparação e desenvolvimento das pessoas, em 

ordem ao desempenho e realização da atividade profissional de docência numa escola 
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ao serviço de uma sociedade historicamente situada. Por essa razão, a formação de 

professores é, segundo Estrela, (2002), um problema político, pois os professores são 

formados para uma escola que exerce determinadas funções dentro de uma sociedade 

concreta, portadora de um passado e de um ideal de futuro e que, por isso, assinala ao 

cidadão determinados papeis dentro da polis, para o desempenho das quais deve ser 

educado. Atualmente, essa sociedade específica sofre, cada vez mais, influências do 

exterior, resultante de um processo de globalização. 

O mundo atual, dominado pela globalização e pelo impacto do conhecimento 

científico e tecnológico em todas as dimensões da vida social, é natural que as 

instituições de formação de professores interroguem sobre a formação que está a 

facultar aos futuros docentes para que eles possam responder convenientemente às 

exigências que a escola do presente coloca e sejam receptivos às perspectivas do futuro. 

Estamos perante uma necessária reflexão e revisão dos currículos de formação de 

professores, salvaguardando o que deve ser salvaguardado e abrindo portas para os 

desafios que a sociedade atual apresenta.  

A formação de professores é, desde há muito tempo, uma das preocupações dos 

sistemas educativos que, de um modo geral, a perspectivam tendo em conta a formação 

inicial e a formação contínua, entendida como formação permanente.  

No que diz respeito à formação inicial, as recomendações da UNESCO de 1966 

são geralmente aceites como base para a preparação dos futuros professores. Essas 

recomendações centram-se em quatro áreas, nomeadamente: “a) estudos gerais; b) 

estudo dos elementos fundamentais da filosofia, da psicologia, da sociologia aplicada à 

educação, assim como o estudo da teoria e da história da educação, da educação 

comparada, da pedagogia experimental, da administração escolar, e dos métodos de 

ensino em diversas unidades curriculares; c) estudos relativos ao domínio no qual o 

interessado tem intenção de exercer o seu ensino; d) prática do ensino e das atividades 

para escolares sob a direção de professores plenamente qualificados” (Rodrigues e 

Esteves, 1993). As recomendações da UNESCO são atuais e flexíveis, dando espaço às 

necessárias revisões impostas pela evolução das sociedades.  

Assim os planos curriculares do curso de formação de professores do ensino 

básico pretendem proporcionar aos professores ferramentas que lhes permitem dar 
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respostas satisfatórias às exigências que a sociedade coloca. Por exemplo, em Cabo 

Verde, visando responder os objetivos preconizados pela última revisão curricular do 

ensino básico colocada em prática, a orientação pedagógica auxiliava-se na Pedagogia 

de Integração e na Abordagem por Competência (APC). Deste modo as instituições de 

formação de professores deveriam preparar seu formadores no sentido de formar os 

docentes nesse tipo de abordagem e estes por sua vez os professores em exercício da 

atividade docente desse subsistema do sistema educativo.  

Tomando ainda como exemplo, Cabo Verde em 2009, altura do início da última 

revisão curricular e da entrada em vigor da nova LBSE (Decreto-lei n° 2/2010 de 7 de 

Maio, aumentar de 6 para 8 anos de escolaridade o EB, colocava-se às instituições de 

formação de professores novos desafios, destacando-se a melhoria da “qualidade” de 

ensino em todos os níveis, visto que à sociedade não interessa apenas que se lhe garanta 

o acesso ao ensino mas, fundamentalmente, o acesso a uma educação que os possibilite 

obter e ampliar os conhecimentos de acordo com os objetivos globais nesta matéria. 

Efetivamente, a última década do século XX e o início do século XXI têm sido 

marcados pelas discussões sobre a “qualidade” da educação e sobre as condições 

necessárias para garantir às crianças, jovens e adultos aprendizagens consideradas 

imprescindíveis para o desenvolvimento de suas capacidades. Nessa discussão sobre a 

“qualidade” do ensino oferecido em Cabo Verde a formação de professores destaca-se 

como um tema crucial e, sem dúvida, um dos mais importantes dentre as políticas 

públicas para a educação, pois os desafios colocados à escola exigem do professor um 

patamar profissional superior ao que se configura, até o momento.  

1.2.5. A formação de professores para a inclusão. 

A formação de professores é definida por Rodrigues Dieguez (1980, cit in 

Garcia, 1999 p: 22) como sendo o ensino profissionalizante para o ensino. Isto é, um 

ensino intencional que prepara os sujeitos que serão responsáveis pela educação das 

gerações mais novas.  

“Entende-se por formação inicial de professores o início, institucionalmente 

enquadrado e formal, de um processo de preparação e desenvolvimento das pessoas, 

em ordem ao desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de uma 

sociedade historicamente situada” (Estrela, 2002, p: 18). Atualmente, essa sociedade 
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específica sofre, cada vez mais, influências do exterior, resultante de um processo de 

globalização.  

A formação de professores é, desde há muito tempo, uma das preocupações dos 

sistemas educativos que, de um modo geral, a perspectivam tendo em conta a formação 

inicial e a formação contínua, entendida como formação permanente. De acordo com a 

Estrela, (1994) o êxito ou o fracasso de um sistema educativo depende, em grande parte, 

da qualidade dos seus professores.  

Segundo Madureira e Leite (2007 p:12), “falar da educação inclusiva implica 

equacionar dispositivos de formação de professores (inicial, contínua e especializada) 

que, tendo a diferença como valor educativo de referência, desenvolvam práticas que 

permitam aos docentes o desenvolvimento de competências científicas, pessoais e inter-

relacionais necessárias para responder, de forma singular e única, às necessidades de 

cada aluno”.  

1.2.6. Formação Inicial e Inclusão. 

Como vimos antes, a formação inicial é um período de preparação orientada e 

sistematicamente organizada para o exercício da profissão docente (Estrela, 2002). Este 

período constitui ainda o primeiro contato dos futuros docentes com as informações 

relativas à educação de crianças com necessidades educativas especiais em turmas 

regulares. 

Na perspectiva de Correia, (1999), a filosofia da integração/inclusão exige uma 

preparação diferente do professor do ensino regular, que deverá assumir uma maior 

responsabilidade quanto ao ensino de alunos com necessidades educativas especiais. 

Portanto, os cursos de formação inicial deverão incluir uma cadeira das necessidades 

educativas especiais. O referido autor considera que só assim é que o professor do 

ensino regular poderá vir a adquirir um mínimo de aptidões necessárias para lidar com 

crianças com necessidades educativas especiais, ou seja, o tipo de formação recebida 

permitirá identificar os casos de risco e intervir apropriadamente, com ou sem apoio do 

professor de educação especial. Naturalmente os casos mais graves seriam 

encaminhados para o professor de educação especial e/ou para outros especialistas.  

“Todos os professores necessitam de algum conhecimento sobre deficiência e 
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dificuldades de aprendizagem, algumas competências para o ensino de alunos com 

NEE e a capacidade para contribuir para a avaliação de alunos mais evidentes” 

(Hegarty, 2001 p: 88) 

Essa afirmação é reforçada por Torres-González, (2002), que afirma ser 

necessário a qualquer aluno formando para ser professor, receber uma adequada 

preparação básica, que lhe proporcione algumas estratégias para desenvolver seu 

trabalho com alunos que apresentam necessidades específicas de modo a poder 

oferecer-lhes respostas adequadas em situações quotidianas.  

Na óptica de Madureira e Leite, (2007) a formação inicial de professores no 

âmbito da educação inclusiva, prende-se com a introdução de uma disciplina sobre as 

necessidades educativas especiais, organizada em função do acesso dos alunos ao 

currículo e não em função das problemáticas que apresentam. Essas informações devem 

ser reforçadas nas disciplinas de didática (da matemática, da língua portuguesa, etc.) 

onde as abordagens dos processos de aprendizagem específica dessas áreas curriculares 

são também direcionadas para formas de diferenciação do ensino.  

Não seria apenas a disciplina de necessidades educativas especiais a abordar 

questões relacionadas com a diferenciação pedagógicas, mas sim todas as outras 

disciplinas, contribuindo desta forma, para uma abordagem integrada da intervenção 

com alunos que apresentam dificuldades.  

O desenvolvimento de atitudes inclusivas constitui um aspecto extremamente 

importante que deve ser privilegiada na formação inicial, isso porque constitui o 

primeiro passo para o êxito no atendimento de alunos com necessidades educativas 

especiais em turmas regulares. A aceitação da diferença, a disponibilidade para a gestão 

de turmas inclusivas e a negação da inevitabilidade do insucesso dos alunos que tem 

dificuldades são aspectos que podem ser trabalhados na formação inicial.  

Esta formação, diz Madureira e Leite, (2007) tem ainda de desenvolver nos 

formandos um conjunto de capacidades, nomeadamente de observação e avaliação de 

necessidades educativas dos alunos; de organização e gestão de processos de 

diferenciação pedagógica em sala de aula; mobilização e articulação de conhecimentos 

disciplinares e de conhecimentos sobre aprendizagem e ensino; análise e reflexão sobre 

a sua prática e os efeitos dela no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos; 
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questionamento da prática à luz da teoria e da teoria a partir da análise da prática e 

resolução de incidentes críticos, situações problemáticas e dilemas éticos.  

Apesar de todos os esforços desenvolvidos a nível da formação inicial, é 

imprescindível que na formação contínua o professor desenvolva as questões das 

necessidades educativas especiais, tendo em conta as suas necessidades reais. Nesse 

momento os docentes já se encontram no exercício da sua função, onde deparam com 

novas dificuldades e constantes interrogações. 

1.2.7. Formação Contínua e Inclusão. 

A formação contínua de professores constitui um processo de desenvolvimento 

profissional. Por isso, é extremamente importante que essa formação parta das 

necessidades dos professores, em vez de ser uma imposição exterior, a qual muitas 

vezes não vai de encontro aos problemas vivenciados pelos professores nas salas de 

aulas e pela qual não se sintam motivados. 

Essa ideia é defendida por Madureira e Leite, (2007), que consideram vantajoso 

o facto da formação contínua para a inclusão partir das necessidades de formação 

decorrentes da prática profissional e implementar dispositivos que permitam implicar e 

envolver professores no processo formativo, de forma a que estes sejam capazes de 

analisar e resolver as situações-problema com que deparam no seu quotidiano.   

Madureira e Leite, (1999), referem que as necessidades de formação dos 

professores para a inclusão surgem a três níveis, nomeadamente: 

- A nível do desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática pedagógica 

(dificuldades nos processos de organização e gestão do grupo e das atividades; 

dificuldades na relação pedagógica com alunos com necessidades educativas especiais e 

dificuldades na intervenção pedagógica com esses alunos); 

- A nível da relação sobre as atitudes e valores subjacentes à ação educativa 

(representações negativas sobre os alunos com necessidades educativas especiais e a sua 

evolução escolar; atitudes de receio face a determinados tipos de problemáticas; 

percepção da inclusão como fator de insatisfação profissional). 

- A nível da atividade docente geral (dificuldades de colaboração com outros 
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agentes educativos, nomeadamente os professores de educação especial) 

Ainda em relação às necessidades de formação contínua, Correia (1999) 

considera que no caso dos professores do ensino regular e, tendo em conta a promoção 

do sucesso da integração/inclusão do aluno com necessidades educativas especiais, a 

formação contínua deve prepará-los para:  

- Compreender como as incapacidades ou desvantagens afetam a aprendizagem; 

- Identificar as necessidades educativas e desenvolver experiências de 

aprendizagem prescritas; 

- Individualizar a educação;  

- Compreender a situação emocional da criança;  

- Utilizar os serviços de apoio;  

- Promover uma comunicação efetiva com os pais; 

- Perceber o processo administrativo que leva à organização e gestão do 

ambiente de aprendizagem.   

O desenvolvimento da formação contínua centrado na escola, “com a 

participação dos professores de educação especial e, eventualmente de outros 

profissionais, pode constituir um meio de, progressivamente se superarem as 

dificuldades e preocupações atribuídas pelos professores à inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais, contribuindo-se assim para a criação de 

comunidades escolares confiantes face à diversidade.” (Madureira e Leite, 2007 p: 15)  

Perante a complexidade do atendimento de crianças com necessidades 

educativas especiais em turmas regulares, não basta termos professores do ensino 

regular formados, mas é também fundamental a presença de, pelo menos, um 

especialista em educação especial. Esse especialista apoia os professores do ensino 

regular na educação de crianças com necessidades educativas especiais, a direção da 

escola e os pais e/ou encarregados de educação. 

Seria importante que em Cabo Verde as instituições de formação pudessem 

trabalhar no sentido de preparar os professores para o acolhimento de crianças com 
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NEE e de forma mais objetiva e concreta na criação de condições infraestruturais e de 

equipamentos tecnológicos para melhor desenvolver o processo de ensino aprendizagem 

àqueles que são especiais e necessitam de uma forma especial de desenvolvimento 

curricular. 

1.2.8. A formação de Professores a Distância na Transição de Paradigmas. 

O exemplo da Educação a Distância (EaD) no Brasil, está sendo apontada como 

uma alternativa para enfrentar o desafio da formação docente, no momento em que uma 

das linhas de ação da política pública brasileira é ampliar os programas de formação – 

inicial e continua – dos professores com o objetivo de melhorar a qualidade da educação 

no país.  

Apesar da sua história recente, dos seus parcos recursos materiais, 

particularmente tecnológicos, por imperativos ligados à insularidade das ilhas, bem 

como de equidade de acesso no que concerne à Educação para Todos, Cabo Verde deve 

investir no ensino a distância como forma de minimizar as disparidades regionais e 

garantir a possibilidade de se formar a todos os professores. Isso porque, razões de 

ordem diversa, com particular realce para as económicas, muitos professores não 

conseguem deslocar-se e custear as respetivas formações nos centros urbanos das duas 

ilhas onde estão sedeadas as três EFP39
 que compõem o Instituto Universitário da 

Educação40
. 

A conjuntura do país em termos de taxa de professores qualificados a aproximar-

se a passos largos dos 100% clamavam já por uma elevação do nível de qualificação 

profissional desses docentes em exercício e o EaD desenhava-se como a via mais 

acertada. Aliás, o Decreto-Lei n° 2/2010 publicado a 7 de Maio desse mesmo ano, 

preceitua que “os professores do ensino básico devem possuir formação superior”.  

Nesse contexto, o principal desafio das instituições formadoras, superado o 

questionamento da EaD como forma preponderante de educação do futuro, consistia em 

tentar viabilizá-la, mediante projetos académicos que possibilitassem uma educação de 

                                                           

39 Escola de Formação de Professores da Praia e Assomada respetivamente sedeada na Cidade da Praia, 
Capital de Cabo Verde e na Cidade de Assomada situadas na Ilha de Santiago no Grupo das Ilhas de 
Sotavento, na zona sul, e a Escola de Formação de Professores do Mindelo, na Cidade do Mindelo, na 
Ilha de São Vicente na zona norte do país. 
40 O atual Instituto Universitário da Educação (IUE) teve na base da sua criação, o Instituto Pedagógico 
(IP) que dos finais dos anos 80 até 2014 formou com o nível médio os professores para o Ensino Básico. 
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qualidade. Obviamente que mudanças ao nível tecnológico são fundamentais para 

propiciar os mesmos avanços no campo da educação. 

O aspecto mais significativo da educação a distância, parece ser o aspecto 

tecnológico, nomeadamente a utilização das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TIC’s) pois, esse é o enfoque predominante dos eventos nacionais e 

internacionais discutem. Aliado a isso, outros pontos foram surgindo como: as diversas 

e variadas formas de dinamizar a utilização dos meios eletrônicos, pesquisa, estudo de 

casos, resolução de problemas, construção de projetos específicos de EaD.  

Na verdade, um novo fio passou a entremear as inquietações ligadas à 

investigação, quais sejam: a análise de ambientes de aprendizagem, virtuais ou 

presenciais, que oportunizassem a troca, o diálogo, a colaboração, a elaboração 

conjunta, dimensões que podem ser sintetizadas na questão da interatividade. Outro 

impasse surge, nomeadamente, quem garante a interatividade, a ferramenta de trabalho 

ou a orientação constante e sistemática do professor ou orientador académico.   

Outras inquietações foram sobressaindo-se na organização do EaD, como por 

exemplo, a questão do conhecimento. Com efeito uma questão constante seria que tipo 

de conhecimento priorizar, o científico ou o saber prático da experiência e qual a 

maneira mais adequada de organizá-lo: em disciplinas ou temas e projetos inter/multi ou 

transdisciplinares. Daí surge a questão predominante, ou seja, o que qualifica um 

projeto ou programa de formação de professores a distância: a utilização das avançadas 

tecnologias de comunicação digital ou a proposta pedagógica subjacente àquele? 

As reflexões iniciais indicam que a mudança paradigmática é o fio condutor da 

ruptura com o modo conservador/dominante de pensar e realizar a EaD e/ou qualquer 

modalidade de educação.  Logo, se não mudar o paradigma que sustenta e orienta uma 

proposta de formação docente a distância, as possibilidades de avanço tornam-se 

insignificantes, mesmo com a adoção de sofisticadas tecnologias digitais. 

Então o desafio que se impõe é buscar a contribuição dos paradigmas 

emergentes que tentam interpretar o que está acontecendo no mundo da ciência, 

carregado de avanços científicos e tecnológicos para que a educação a distância possa 

responder à demanda de formação de professores, preparados para conviver e 
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desenvolver seu ofício no mundo contemporâneo. 

O momento de transição paradigmática indica a necessidade de ultrapassar o 

formalismo tecnológico instaurado pela ciência moderna e de adotar uma pluralidade de 

procedimentos investigativos que a abordagem qualitativa possibilita. Nessa 

perspectiva, as fontes vivas de informação, a voz dos protagonistas envolvidos numa 

experiência a distância, especialmente alunos, professores, tutores, coordenadores, de 

entre outros, são priorizadas por entender que o papel do investigador é fazer emergir o 

sentido que as pessoas encontram no emaranhado de fios que tecem a complexa rede de 

relações na EaD.  

A análise de documentos convencionais e dos registos na Internet a respeito de 

determinados cursos e a leitura das mensagens disponibilizadas os debates realizados 

em fóruns apropriados, geram um grandioso campo de pesquisa.  

Em resumo, é no desenvolvimento dos cursos propriamente ditos, na análise da 

gestão desses mesmos cursos  e entrelaçando os fios: teórico-metodológicos do 

paradigma emergente; empíricos da experiência analisada; interpretativos e até algumas 

sínteses, parciais e provisórias, potencializada pelo avanço das Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC’s), que o EaD emerge como alternativa de 

formação de professores, vencendo as barreiras do tempo/espaço e interligando 

contextos, sujeitos, saberes e práticas pedagógicas diversificadas. 

1.2.9. A transição de paradigmas. 

Atualmente vive-se e age-se de forma em interligada, numa sociedade em que a 

mundialização das informações e as tensões entre o global e o local, entre o conservador 

e o emergente, entre a economia globalizada e a microeconomia, entre a ciência e a 

cultura popular, entre o nacional e o multinacional, entre o coletivo e o individual 

constituem uma realidade que merecem reflexão constante.  

O fim das fronteiras nacionais e internacionais, a desterritorialização traz 

infinitas novidades que, no momento em que são conhecidas, já poderão estar 

ultrapassadas. Ianni (1993, pp: 170-1, 176) já caracterizava esse novo tempo e espaço 

sublinhando que,  

Desde os fins do século XIX, e em escala crescente e acelerada no século XX, a 
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sociedade modificou-se substancialmente. As sociedades nacionais são 

progressivamente absorvidas pela sociedade global; ao mesmo tempo que esta se 

forma, aquelas se transformam (...) O indivíduo situa-se simultaneamente no âmbito da 

sociedade nacional e global (...). É como se a globalização lançasse alguma ou muita 

luz sobre uns e outros, coisas, gentes e ideias, nos quatro cantos do mundo. 

Com efeito, a extensão e profundidade dos problemas contemporâneos apontam 

para a necessidade de um novo paradigma para interpretar novas realidades e 

reinterpretar realidades que já haviam sido explicadas ou compreendidas. Capra, (1982, 

p: 14) sublinha ser necessário, “uma nova visão da realidade, uma mudança 

fundamental em nossos pensamentos, perceções e valores”. 

Na verdade, temos uma visão da vida e do mundo por vezes obsoleta sob muitos 

aspetos, e estamos ainda dentro do processo de construção de uma nova visão das 

ciências, da vida social, dos valores, das estruturas políticas e sociais, das instituições e 

dos nossos comportamentos. A esse conjunto e aos pressupostos que o cercam 

designamos de paradigma ou um padrão que se cria, orientando todas as nossas ações e 

perceções, permitindo ler a realidade de uma forma singular, afetando nossos valores e 

modificando as formas como agimos e como pensamos as instituições e a sociedade. 

Nos dias de hoje, o desafio que se impõe é a transição de um paradigma 

conservador que predominou nos últimos séculos para um novo paradigma emergente, 

capaz de promover novas atitudes, novos valores e crenças consentâneos com a nova era 

em que vivemos. 

De fato tem-se a perceção das transformações muito aceleradas com relação à 

educação assente no paradigma conservador/dominante, reforçando o ensino 

fragmentado e conservador, caracterizado pela reprodução do conhecimento, 

parcelarizado, estático, linear e, descontextualizado. Esse tipo de procedimentos, conduz 

à adoção de metodologias direcionadas a respostas únicas e convergentes, mesmo que 

se utilizem instrumentos tecnológicos sofisticados. Todavia, não se muda um paradigma 

educacional dominante “apenas colocando uma nova roupagem, camuflando velhas 

teorias, pintando a fachada da escola, colocando telas e telões nas salas de aula, se o 

aluno continua na posição de mero espectador, de simples recetor, presenciador e 

copiador” (Moraes, 1997, p: 17).  
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Na realidade, a luta no sentido da superação do paradigma dominante não o faz 

desaparecer, também não o invalida, porém demonstra que seus pressupostos e 

determinantes não correspondem mais às exigências do tempo e espaço em que se vive. 

Por isso, a abordagem de paradigma com base num enfoque relacional referenciado, 

principalmente em (Capra, 1982, 1996; Ianni 1993; Santos, 1996, 1997, 2000; Castells, 

1999), em que conceitos e teorias soberanas convivem com teorias rivais, é menos 

eliminatório, pois aponta para um consenso entre os membros de uma determinada 

comunidade científica e reconhece que as mudanças paradigmáticas convivem, ao 

mesmo tempo, com outras experiências, teorias, conceitos que não se ajustam ao 

paradigma vigente. 

Esse novo paradigma que emerge considera o mundo como uma rede de relações 

na qual tudo está relacionado com tudo, numa grande teia de conexões. Nessa teia, não 

há pontos privilegiados e os centros são provisórios e temporários. Sobre esse assunto, 

Capra (1996, p: 48) sublinha que:  

...o universo material é visto como uma teia dinâmica de eventos inter-

relacionados na qual nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia é 

fundamental; todas elas resultam das propriedades das outras partes, e a consequência 

global das suas inter-relações determina a estrutura de toda a teia. 

O processo de construção, (des) construção ou (re) construção do conhecimento, 

presencial e/ou a distância, apontando para a ultrapassagem da visão 

compartimentalizada, disciplinar, única, isolada, objetiva, científica com base nos 

princípios defendidos por Santos (1997, p: 37) na sua afirmação de: “todo conhecimento 

é local e total; todo conhecimento é autoconhecimento; todo conhecimento científico-

natural é científico-social [e] visa constituir-se em senso comum”.  

Assim, a revalorização da subjetividade, do protagonismo, desenvolve a 

compreensão do outro e a perceção das interdependências, proposições ou princípios 

vislumbram a emergência de um novo paradigma para a EaD circunscrito às finalidades 

educativas, superando o enfoque transmissivo e condutiva centrado no “como” dos 

avançados recursos tecnológicos. 

1.2.10. A formação de professores a distância: o contexto cabo-verdiano. 
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As transformações paradigmáticas não são passíveis de operacionalização “por 

decreto” ou por trabalhos individuais, por mais elaborados que sejam. No entanto, elas 

conduzem a aberturas para o novo, para ruturas e utopias – para se fazer melhor o que já 

se fazia antes. 

A queda das barreiras de espaço e tempo é, simultaneamente, principal desafio e 

trunfo para a expansão da EaD, entendida esta como um processo educativo que 

envolve diferentes meios de comunicação (material impresso, telefone, televisão, rádio, 

CD-ROM, Internet), capazes de ultrapassar os limites de tempo, espaço e tornar 

acessível a interação com as fontes de informação e/ou com o sistema educacional, de 

forma a promover a autonomia do aprendiz, através de estudo flexível e independente. 

Nesse sentido, mudam-se os papéis: o aluno deixa de ser um recetor passivo, e torna-se 

responsável por sua aprendizagem, com direito a trabalhar em ritmo individualizado 

sem perder, no entanto, a possibilidade de interagir com seus pares e com seu professor. 

Esse, deixa de ser o dono do saber e o controlador da aprendizagem, para ser um 

orientador que estimula a curiosidade, o debate, a construção do conhecimento e a 

interação com os outros participantes do processo. 

Nesse contexto, a EaD é assumida por um lado como um compromisso nacional 

e por outro lado ela imposta pela insularidade das ilhas, pela existência de escolas de 

formação em apenas três ilhas anteriormente mencionadas e obviamente por existirem 

professores que por razões económicas sociais e familiares não conseguem deslocar-se 

ao centros e frequentarem um curso deformação. Para além disso, a LBSE abre 

perspetivas e responsabilidades na área da EaD, quando, atribui ao poder público o 

papel de “incentivar o desenvolvimento de programas de ensino à distância, visando 

eliminar pela via da formação em exercício os professores sem qualificação e deste 

modo garantir a equidade do acesso a todas as crianças”. 

A pertinência da EaD na formação de professores apoia-se em duas razões 

principais. Por um lado, visa atenuar as dificuldades que os formandos enfrentam para 

participar de programas de formação em decorrência da descontinuidade territorial e da 

disparidade populacional do país e, por outro lado, atende o direito de professores e 

alunos ao acesso e domínio dos recursos tecnológicos que marcam o mundo 

contemporâneo, oferecendo possibilidades e impondo novas exigências à formação do 
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cidadão. 

A maior parte dos programas destinados à formação de professores a distância se 

ampara-se nos paradigmas tradicionalmente inspirados pela matriz positivista, no 

enfoque comportamental e se traduz no modelo da racionalidade técnica, que reforça a 

fragmentação do conhecimento, a valorização dos saberes disciplinares elaborados por 

especialistas e pesquisadores, porém alheios à prática de sala de aula. Moraes (1996, p: 

58) afirma que os diversos cursos destinados à formação de professores acabam 

adotando uma prática mais conservadora, mesmo fazendo uso de modernos recursos 

tecnológicos, pois, 

...o facto de integrar imagens, textos, sons, animação e mesmo a interligação em 

sequências não-lineares, como as atualmente usadas na multimídia e hipermídia, não 

nos dá a garantia de qualidade pedagógica e de uma nova abordagem educacional. 

Programas visualmente agradáveis, bonitos e até criativos podem continuar 

representando o paradigma instrucionista, ao colocar no recurso tecnológico uma série 

de informações a ser repassada para o aluno (...) expandindo e preservando a velha 

forma (...), sem refletir sobre o significado de uma nova prática pedagógica utilizando 

esses novos instrumentos. 

Evidencia-se, nessa modalidade de prática pedagógica, a preocupação de formar 

o professor como técnico, cuja competência se traduz em aplicar um conjunto de novas 

teorias, técnicas e, ainda, materiais inovadores no dia-a-dia da sala de aula. Assim, o 

professor se transforma em mero reprodutor do conhecimento e/ou de programas 

previamente elaborados por outros, os quais são construídos a partir de situações ideais, 

sem considerar aspetos diferenciados que interferem no processo de ensino-

aprendizagem. Os “pacotes pedagógicos” já vêm prontos. Ao professor em formação 

cabe aprender o conteúdo e, a partir daí, mudar a prática de sala de aula, numa 

transposição linear, mecânica. 

No momento de transição paradigmática, a crítica generalizada à racionalidade 

técnica conduz à emergência de novas propostas de formação docente - o profissional 

reflexivo (Schön, 2000; Zeichner, 1995; Perrenoud, 1999), o professor-pesquisador 

(Elliot, 1998; Kincheloe, 1997), dentre outros – capazes de equacionar as incertezas, 

singularidades e conflitos inerentes ao ato de educar. 
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Nesse sentido, o modelo emergente de formação do professor reflexivo-

investigativo (que pretende sintetizar as características do novo professor), ao opor-se 

ao paradigma conservador fundado no racionalismo técnico, vê o professor “como um 

intelectual em processo contínuo de formação” (Pimenta, 1999, p: 29), cuja formação 

deve apoiar-se na reflexão e investigação antes, durante e após a ação pedagógica. 

Nesse sentido, Scala (1995, p: 5) afirma que,  

“O professor em atividade profissional possui um conhecimento subentendido, 

implícito, advindo de sua prática como docente, e que muitas vezes dele não se dá 

conta. O processo educativo continuado e sua discussão claramente ajudam a 

desvendá-lo. Esse processo permite que o próprio professor reflita sobre seus 

pressupostos, suas convicções e sintonize-os em sua ação”. 

Numa sociedade altamente tecnologizada, em que o conhecimento se torna 

obsoleto com incrível rapidez, há necessidade de a capacitação do professor englobar 

também as novas formas de conhecimento “que exigem que os indivíduos sejam 

alfabetizados no uso dos instrumentos eletrónicos e saibam produzir, armazenar e 

disseminar novas formas de representação do conhecimento, utilizando a linguagem 

digital” (Moraes, 1996, p: 65).  

Entretanto, a formação dos professores a distância deve ser pensada não somente 

quanto à apropriação e utilização das tecnologias da informação e comunicação, mas 

como a formação de sujeitos construtores de conhecimento e pensadores de sua prática 

pedagógica, num mundo de rápidas mudanças e avanços tecnológicos. Desse modo, o 

professor é percebido como sujeito.  

Um EaD centrada no sujeito coletivo deve priorizar os recursos tecnológicos 

mais interativos para mediatizarem o trabalho colaborativo de construção do 

conhecimento com base na pesquisa e resolução de problemas. Isso significa formar 

comunidades, virtuais ou presenciais, para preparar o professor para aprender a 

aprender, trabalhar em equipa, partilhar experiências, solucionar conflitos, readequar 

ações, dominar diferentes formas de acesso às informações, desenvolver a capacidade 

crítica de avaliar, reunir e organizar as informações mais relevantes para construir e 

reconstruir o quotidiano de sua prática como ator e autor da própria prática.  

Portanto, a formação docente a distância, numa perspetiva reflexivo-
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investigativa, pode dar a oportunidade ao professor de um pensamento autónomo que 

facilite a autoformação participada, com vista à construção de sua identidade 

profissional. Santos (1997, p. 58) adverte que: “Nenhum de nós pode neste momento 

visualizar projetos concretos (...) que correspondem inteiramente ao paradigma 

emergente (...) por estarmos numa fase de transição. (...) Sabemo-nos a caminho mas 

não exatamente onde estamos na jornada”. Deste modo, esse é o grande desafio da 

formação e profissionalização docente, nos espaços e tempo caracterizados pela 

transição paradigmática. 

De referir que a opção pelo trabalho coletivo e ou em rede possibilita essa 

articulação e envolvimento coletivo de pessoas, sentimentos, saberes e fazeres, 

contextos, ocasionam abertura na relação com o saber, rumo ao paradigma emergente, 

no processo de formação continua do profissional docente. A atitude reflexivo-

investigativa dos orientadores académicos a respeito da própria prática é de capital 

importância a ser considerado na conceção de projetos alternativos de formação do 

professor a distância. Ainda digno de realce são os múltiplos e variados os pontos de 

rutura a considerar num processo de construção desses projetos, quais sejam: 

 Explicitar, a partir da própria prática, os saberes de suas trajetórias de vida 

pessoal, profissional (autoconhecimento, conhecimento autobiográfico) que correm nas 

galerias subterrâneas da caminhada do professor enquanto pessoa, profissional e 

cidadão;  

 Utilizar uma pluralidade metodológica e tecnológica (histórias de vida, 

memorial, narrativas de episódios significativos, portfólios, auto-observação, etc. – em 

ambientes virtuais e presenciais) que tenha como sustentáculo o princípio pedagógico 

do ensino com pesquisa no qual o professor-formando se torna o investigador de sua 

própria prática;  

 Registar, sistematizar e socializar os resultados das reflexões e discussões 

realizadas no diálogo com seus pares e com o conhecimento científico sistematizado 

disponível. 

Procedendo desse modo, o professor-formando passa de executor de novidades 

pedagógicas, segundo o paradigma dominante da racionalidade técnica, para 

produtor/pesquisador de sua própria prática, nas dimensões pessoal, profissional e 
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institucional (Nóvoa, 1995). 

Em consequência, uma formação reflexiva/investigativa a distância requer um 

distanciamento do paradigma dominante de EaD, que se caracteriza por um contorno 

condutivista, tecnicista, transmissivo, traduzido em ações pontuais – geralmente tecidas 

de cima para baixo – no formato de reciclagens e/ou treinamentos. Esses eventos 

atendem uma lógica linear que consiste na transmissão de novas teorias e dos resultados 

de pesquisas académicas – desenvolvidas de acordo com rigorosos aparatos científico e 

metodológico – que os professores em formação devem aplicar no seu quotidiano de 

sala de aula. 

Em Cabo Verde, os caminhos percorridos através de cursos visando a formação 

de especialistas em EaD e de professores do EB, podem sinalizar avanços na 

qualificação a distância do profissional docente mais condizente com o paradigma 

emergente, considerando, no entanto, que projetos totalmente de acordo com aquele 

paradigma é uma utopia por estarmos no tempo/espaço de transição paradigmática 

como salienta Santos (1997, p: 58): “Sabemo-nos a caminho mas não exatamente onde 

estamos na jornada.” 
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CAPÍTULO 2. AS MUDANÇAS SOCIAIS E POLÍTICAS. EVOLUÇ ÃO DO 

SISTEMA EDUCACIONAL EM CABO VERDE. 

 

2.1. O colonialismo português e a transição para a independência nacional.  

2.1.1. O contexto da independência. 

Cabo Verde foi dominado durante V Séculos pelo regime colonial fascista de 

Portugal. Descoberto por Portugal em 1460 e colonizado, o povo do arquipélago viveu 

momentos dolorosos no decorrer dos séculos e o governo colonial fascista de Portugal 

mantinha-se mudo e surdo com relação à tragédia da fome (dos anos quarenta, por 

exemplo), a falta de chuva e as secas cíclicas, o analfabetismo, o difícil acesso de 

crianças á escola de entre outras amarguras.  

A situação social e económica era difícil na época colonial e continuou a 

agravar-se a cada vez mais durante dominação Filipina de Portugal (1580-1640), 

também por causa dos ataques dos piratas  Ingleses, Holandeses e Franceses, que se 

prolongaram até ao princípio do século XVIII. Na segunda metade do século XVII, 

termina a época dos arrendatários individuais no comércio de escravos, e em 1664 é 

fundada a Companhia Porto de Palmida, com capitais portugueses e franceses. No 

entanto, no século XVIII, os portos de Cabo Verde voltam a adquirir uma enorme 

importância para as navegações de longo curso que cruzam esta zona do Atlântico. A 

caça à baleia, a partir do final desse século também contribui para reanimar esses portos.  

Em 1757, Marquês de Pombal, confia a administração das ilhas à Companhia do 

Grã Pará e Maranhão, numa experiência que dura vinte anos, e mais uma vez, o que está 

em jogo é o comércio de escravos. Deste modo, na segunda década do Séc. XIX, Cabo 

Verde tentou pela primeira vez desligar o arquipélago de Portugal. Entretanto não se 

tratava ainda de uma independência nacional, mas sim da sua ligação ao Brasil, para 

onde foi transferida a corte portuguesa, acabando essa colónia latino-americana por 

proclamar a sua independência a 7 de Setembro de 1822.  

O movimento cabo-verdiano pró Brasil surge na ilha de Santiago na sequência 

da revolução liberal portuguesa, de 24 de Agosto de 1820, no qual é adotado a primeira 
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Constituição desse país, cujas ressonâncias democráticas e humanistas não deixam, por 

seu turno, de ter eco junto da população cabo-verdiana, que recebe com euforia a 

notícia. 

Pensamos também que foi com a pertença de Portugal a Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1955, juntamente com outros países do leste da Europa (Espanha e a 

Itália) em que todos os países membros teriam de prestar informações referentes aos 

aspetos políticos, económicos, social e educacional dos países por eles administrados, 

de acordo com o Artigo 73º da Carta das Nações Unidas, em vigor desde 24 de Outubro 

de 1945. 

Ainda respeitando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, outro 

documento basilar da ONU, referindo que o país administrante devia também promover 

o governo próprio das regiões ultramarinas sob sua alçada, tendo em conta as 

aspirações das respetivas populações. Tudo isso constituía, um importante mecanismo 

de pressão, que acabava por levar as potências coloniais a promover a autodeterminação 

e a independência dos territórios em seu poder. (Lopes, 2002 p.78).O movimento 

político que se pode chamar de raízes da independência de Cabo Verde são de novo 

detetadas no final do Séc. XIX e início do Séc. XX, surgindo ainda, note-se, apenas 

como hipótese remota e académica (…). 

No continente africano onde o arquipélago está inserido, outros países dos 

PALOP’s41, sofriam tormentos semelhantes aos vividos em Cabo Verde. A situação 

vivida nesse continente, nomeadamente, nos países africanos colonizados fez com que 

surgissem movimentos nacionalistas clandestinos de luta política e na sequência de luta 

armada de libertação dos seus respetivos povos do jugo colonial. Nomes importantes 

como, Patrice Lumunba, Eduardo Mondlane, Amílcar Cabral, Luís Cabral, Aristides 

Pereira, Agostinho Neto, Samora Machel, Pinto da Costa, de entre outros como Abílio 

Duarte, Pedro Pires, fazem parte da história das independências de países africanos 

como, Moçambique, Angola, Cabo Verde Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 

Não obstante à forte repressão do regime político colonial fascista Salazarista 

para o caso dos PALOP’s, e outros semelhantes no continente, o povo africano aos 

poucos começava a despertar da longa letargia e sujeição de séculos de dominação 

                                                           

41 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e antigas colónias de Portugal: Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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estrangeira. Uma nova ideologia de libertação das nações colonizadas emergia do fundo 

da História, mobilizando a consciência das gerações da época.  

Na verdade, essa geração de cabo-verdianos e guineenses (Guiné-Bissau), sob a 

égide de Amílcar Cabral, sentiu que era imperativo ir para além das palavras e lutar 

pela causa deste povo que vinha sofrendo abandonado ao longo de séculos e séculos; 

tinham que ser os próprios cabo-verdianos a tentar resolver os problemas das suas 

ilhas. (In http/www.presidentedarepublica.cv/biografia oficial de Pedro Pires -Janeiro 

de 2010).  

Com efeito, um grupo de nacionalistas da Guiné e de Cabo Verde juntaram-se e 

fundaram o PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). 

De acordo com a sua história oficial, esse partido político foi fundado em Bissau, a 19 

de Setembro de 1956, por Amílcar Cabral, Abílio Duarte, Aristides Pereira, Luís Cabral 

de entre outros compatriotas. Na sequência da fundação do PAICG nomes como: José 

Araújo, Amélia Araújo, Pedro Pires, Lilica Boal, Jorge Querido, Elisa Andrade e muitos 

outros nacionalistas oriundos desses dois países juntaram-se aos fundadores abraçando a 

causa da luta independência da Guiné e de Cabo Verde. 

A sede do PAIGC estava situada na Guiné Conacri e, por isso, os nacionalistas 

cabo-verdianos, como: Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Abílio Duarte de entre muitos 

outros, também era naquele país devido à repressão imposta pelo regime colonial. 

Apesar de proibida, em Cabo Verde também sentiam-se movimentações, a polícia 

política, a PIDE, reprimia, capturava pessoas suspeitas e prendia na terrível prisão 

denominada Campo de Concentração do Tarrafal na Ilha de Santiago popularmente 

conhecida como “campo da morte lenta”, mas mesmo assim havia pessoas que 

escutavam às escondidas, a Rádio Libertação do PAIGC. De referir que muitos líderes e 

combatentes dos outros partidos políticos, como por exemplo, o Presidente do MPLA, o 

Doutor Agostinho Neto, preso e extraditado para a prisão do Tarrafal, obviamente com 

o objetivo de impedir o prosseguimento da luta pela independência. 

Contra esses impedimentos, o PAIGC iniciou a luta política e a luta armada com 

forte suporte de países como a Guiné Conacri (onde se instalou a sede do partido), 

outros países de linha socialista como a Cuba e a ex-URSS, ONG’s sedeadas em países 

como a França e os Estados Unidos da América.  
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O PAIGC possuía um Programa Maior de nove pontos42
 e um Programa Mínimo 

com seis pontos. O objetivo maior de ambos os Programas era em primeiro lugar, “a 

união orgânica de todas as forças nacionalista e patriótica com vista á independência 

da Guiné e Cabo Verde. A determinação era tão grande que nem o trágico assassinato 

de Amílcar Cabral, seu líder máximo, a 20 de Janeiro de 1973, diminuiu a intensidade, 

muito pelo contrário, intensificou a luta de libertação nacional.  

Assim, no intensificar da luta após ao assassinato de Cabral, proclamou-se a 

independência da Guiné-Bissau a 19 de Dezembro de 1974. Na sequência desse 

grandioso acontecimento, foi assinado um acordo entre o PAIGC e Portugal instituindo 

o Governo de Transição no Arquipélago de Cabo Verde. 

Com efeito, foi esse Governo de Transição, liderado por Aristides Pereira, Pedro 

Pires, Abílio Duarte, mais tarde primeiros Presidente da República, I Ministro e 

Presidente da Assembleia Nacional Popular, que organizou todo o processo das eleições 

para uma Assembleia Nacional Popular que a 5 de Julho de 1975 proclamou a 

independência de Cabo Verde e a total demarcação em relação à Colónia Portuguesa. 

2.1.2. A evolução da educação do período colonial aos primeiros anos de 

independência.  

Os resultados do processo de pesquisa para a elaboração desta tese demonstram 

que os depoimentos históricos sobre a educação em Cabo Verde remontam ao Séc. XVI, 

a par da religião católica. De fato, em meados de 1535 é criada a primeira escola, na 

Cidade de Ribeira Grande, naquela altura, Capital de Cabo Verde e abrangia apenas: 

Moral e Gramática Latina regidas pelo clero português (Silva, 1991). A partir desta data 

e ao longo dos anos, foram-se criando escolas e seminários (religiosos), dando lugar à 

progressiva alfabetização e conhecimento. 

Passados três séculos, isto é, em 1847, com a consequente evolução do ensino, 

instala-se na Ilha do Fogo a primeira Escola Principal de Instrução Primária, e na 

segunda metade do século, procede-se à cobertura escolar do arquipélago e 

implementação do Liceu Nacional de Cabo Verde (1860) na Cidade da Praia, onde se 

                                                           

42 1. Independência imediata e total;2. Unidade da nação na Guine e em Cabo Verde;3. Unidade dos 
povos de Guiné e Cabo Verde;4.Unidade africana;5.Regime democrático anticolonialista e anti-
imperialista;6. Independência económica, estruturação da economia e desenvolvimento da produção; 7. 
Justiça e progresso para todos;8. Defesa nacional eficaz e ligada ao povo e 9. Politica internacional 
própria, no interesse da nação, da África, da paz e do progresso da humanidade. 
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ministrariam as cadeiras do Ensino Primário. A “docência” e as condições subjacentes 

ainda eram incipientes, o Liceu foi encerrado. 

A educação em Cabo Verde nunca se deixou extinguir, e durante 150 anos 

continuou havendo consecutivos esforços e, nomeadamente: a fundação de “Seminários 

Católicos”, o aumento de disciplinas lecionadas, (…). Somente em 1917, e com o 

auxílio do Senador Augusto Vera - Cruz é que o Liceu começou a funcionar novamente 

(o liceu instalou-se no palacete deste), desta vez em Mindelo na Ilha de São Vicente. 

Igual à “difícil” história de Cabo Verde, a educação também não foi exceção, e 

se este liceu constituiria o primeiro passo para a reforma do sistema, foi também 

necessário muitas lutas, união de esforços para que este (liceu) perdurasse até à data. 

Aliás, foi a partir da expansão da sua frequência escolar que se abriram portas para o 

alargamento (obrigatório) de novos liceus parar abarcar um maior número de 

estudantes. 

Com a expansão dos liceus, Cabo Verde abriu novos horizontes ao ensino 

profissional e a partir do ano de 1956 começou a funcionar a primeira Escola Técnica 

Elementar do Mindelo (de frisar que havia escolas profissionais, nomeadamente, de 

náutica; no entanto desorganizados e ministradas pelo Ministério da Marinha e 

Ultramar). Ao longo dos anos, aproximadamente até à Independência Nacional (1975), 

essa Escola formou inúmeros alunos nos cursos prestados: Curso Geral de 

Administração e Comércio, Curso Geral de Mecânica, Curso Geral de Eletricidade, 

Curso Geral de Construção Civil e Curso Geral de Formação Feminina. (Silva, 

1992,p.15). 

 Uma particular referência para a Escola de Habilitação de Professores de 

Posto Escolar (EHPPE) popularmente chamada de “Escola da Variante”, criada pelo 

Decreto-lei nº40 – Portaria nº8666 de 4 de Outubro de 1969 ainda na época em que 

Cabo Verde era Província Ultramarina de Portugal. Essa escola localizada 

estrategicamente na zona rural do Concelho da Praia, na Ilha de Santiago, tinha como o 

objetivo a formação de professores de posto escolar. A duração do curso de formação 

era de 4 anos durante os quais eram ministradas disciplinas específicas para o 

desempenho docente, tais como, a pedagogia, a gestão e administração escolar, a 

didática de entre várias outras e um estágio profissional de elevado nível.  
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 Digno de realce é o significativo número de docentes formados por aquela 

escola e sua importância nos progressos conseguidos no processo de conceção e 

implementação de projetos subsequentes, de qualificação de docentes pela via da 

formação contínua e em exercício, dar respostas à urgente demanda do acesso de 

crianças à educação e assumir a alfabetização de adultos. Não menos importante foi a 

viabilização do processo de direção de escolas do ensino básico e outros cargos de 

gestão e administração do sistema educacional cabo-verdiano através da designação de 

professores que destacaram no seio dos seus colegas pelo seu elevado nível de 

desempenho na sala de aula. 

Parafraseando o Padre António Vieira, aquando do início de Cabo Verde, “ (…) 

gente que, nestas ilhas, não têm qualquer necessidade de se lhes aprender a língua, 

porque todos, a seu modo, falam a portuguesa.” (Silva, 1991, p.16), é notória a 

disposição das pessoas cabo-verdianas para a Educação, tornando o trecho transcrito 

uma verdade muito presente. 

Assim, os primeiros doze anos pós independência (1975 até 1987) caracterizam-

se pela mudança não no sistema, mas sobretudo na formação de professores cabo-

verdianos e extensão da cobertura escolar do país. Na verdade, o sistema educacional do 

tempo colonial, praticamente não foi alterado, porém, um acontecimento digno de 

referência, é que foram retirados em massa os professores e funcionários portugueses no 

cargo até à data. 

Ainda sobre as mudanças, importa referir ao Ensino Básico com a duração de 6 

anos devido à integração do 5º e 6º anos de escolaridade e em consequência a extinção 

do ex- Ensino Básico Complementar, denominado de Ciclo Preparatório, introduzido no 

final do período governo colonial português. 

O Ensino Secundário era a última etapa do sistema educativo em Cabo Verde, 

sendo necessário emigrar para ingressar no ensino superior. Havia, no entanto, algumas 

instituições de formação profissional, mas sedeadas em outros Ministérios e Empresas 

do Estado (Silva, 1991). 

Comparativamente ao ensino Português, Cabo Verde continuou com o mesmo 

plano de Orientação Pedagógica, modificando somente os programas de História e 
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Geografia (para a realidade Cabo-verdiana). 

Após uma década de país independente, eram bem visíveis os reflexos evolução 

da Educação: o Ensino Básico Elementar expandiu-se pelo país inteiro; foi instalado em 

todas as localidades de alguma envergadura, o Ensino Secundário Geral; nas Cidades da 

Praia e do Mindelo funcionavam respetivamente, Escolas do Magistério Primário para 

formar professores do Ensino Básico Elementar. De mencionar que essas escolas estão 

na génese da criação anos mais tarde do Instituto Pedagógico (IP, 1988) e este por sua 

vez na base da criação do atual Instituto Universitário da Educação (IUE,2014). 

De referir ainda à criação da Escola de Formação de Professores do Ensino 

Secundário, com o intuito de formar professores do Ensino Secundário que anos mais 

tarde deu origem ao Instituto Superior de Educação (ISE) uma das instituições de 

formação na génese da primeira universidade pública, a UniCV, em 2006. 

No decorrer daqueles doze anos pós independência, o Ensino Pré-primário foi 

extinto sob o argumento do custo demasiadamente elevado. Porém, a educação, 

incontestavelmente desenhava-se como o fator decisivo no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde. No entanto, após uma reflexão crítica sobre esta, no 

decurso dos anos 80, como refere Silva (1991) identificaram-se vários constrangimentos 

que estavam a tornar a educação disfuncional à realidade e à política social, 

discriminadamente: 

- O Ensino não estava integrado na política do desenvolvimento (desintegrado 

do mercado de trabalho, falta de jovens com formação técnica e profissional, …); 

- A falta de formadores/ professores qualificados não permitia uma boa 

aprendizagem e os alunos desistiam dos estudos (falta de perspetivas profissionais); 

- A educação ainda não era vista como reflexo e condição central para melhoria 

do nível de vida das crianças; 

- A escola reforçava as desigualdades sociais (a classe social mais alta tinha mais 

oportunidades de sucesso); 

- Os conteúdos do sistema de ensino eram desajustados (semelhante ao ensino 

colonial), tornando-os arbitrários em relação à realidade concreta de Cabo Verde; (…) 
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Deste modo, e tendo como objetivo a dissipação destes pontos agravantes da 

Educação, o Governo iniciou uma reforma educativa que marca um segundo período da 

política educacional, a partir de 1987. Era necessário uma tomada de consciência dos 

graves dilemas da sobrevivência do país; a educação era central e prioritária. Desta 

feita, a reforma do sistema educacional foi iniciada segundo as seguintes perspetivas 

(Silva, 1991, p.234): 

- Qualificar mão-de-obra nas atividades económicas e administrativas existentes, 

a fim de garantir um máximo rendimento dessas; 

- Formar a mão-de-obra necessária para atrair ao país empresas estrangeiras 

interessadas em rentabilizar a existência dos recursos humanos qualificados; 

- Assegurar uma qualificação adequada dos jovens de modo a que uma parte 

significativa pudesse encontrar empregos permanentes ou temporários. 

De facto, essas perspetivas compreendem 3 grandes pontos: uma mudança da 

estrutura do ensino, uma racionalização do seu funcionamento e uma modificação dos 

seus programas. 

Esta estrutura, muito mais complexa que a primeira tinha como aspetos 

inovadores: 

 - A escolaridade obrigatória aumenta de 4 para 6 anos do Ensino Básico e tem 

como objetivo preparar os alunos para o Ensino Secundário; 

 - O recurso ao crioulo como veículo de ensino tornou-se legítimo; 

 - No fim de cada escalão, o sistema prevê uma seleção rigorosa: apenas os 

melhores alunos serão admitidos no escalão seguinte, enquanto os outros são 

encaminhados para a vida profissional; 

 - Todo o sistema caracteriza-se por uma grande permeabilidade estrutural 

(permite, entre outros aspetos, a obtenção de certificados nos diversos níveis, 

transferência para os diversos ramos, …). 

A Educação de Cabo Verde tornou-se mais dinâmica, com resultados mais 

animadores ou seja com regras, conteúdos e estruturas mais concretas e adaptadas à 

realidade, mas não obstante de ser analisada com um projeto inicial e não um produto já 
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examinado; o sistema educativo tem vindo a funcionar gradualmente, com grande 

precaução. 

É a partir desta Reforma da Educação e do esforço presente e permanente da (re) 

definição concreta da política educacional que Cabo Verde se distingue “(…) pelo facto 

de assumir a sua condição de forma lúcida, e por um esforço consequente no sentido de 

uma utilização inteligente dos seus recursos (…)” (Silva, 1991, p.237), de certa forma 

espelhado no quadro que se segue através das datas mais relevantes facilitando a 

visualização dos momentos mais importantes  da história da educação (Silva, 1991). 

Quadro 1. Datas relevantes para a história da Educação em Cabo Verde 

1975 Independência Nacional de Cabo Verde 

1975 

– 

1987 

Implementação do 1º período de política educação no que concerne à 

formação de professores cabo-verdianos e sua expansão e cobertura escolar 

do Arquipélago 

1987 Reforma do Sistema Educativo – mudança da estrutura de ensino, 

racionalização do funcionamento e modificação dos programas 

1988 Criação do Instituto Pedagógico (IP) visando a intensificação da formação de 

professores do EB e Educadores de Infância, em todas as ilhas do país e dar 

resposta à reforma do sistema educativo e aos Objetivos do Milénio do 

domínio da EPT 

1956 Primeira Escola Técnica Elementar, Ilha de São Vicente – Cidade do 

Mindelo 

1917 Reinício do funcionamento do Liceu Nacional de Cabo Verde, agora sedeado 

na Ilha de São Vicente – Cidade do Mindelo 

1860 Liceu Nacional de Cabo Verde, Ilha de Santiago – Cidade da Praia 

1847 Primeira Escola Principal de Instrução Primária, Ilha do Fogo 

1535 Primeira Escola na Cidade da Ribeira Grande, Ilha de Santiago, regida pelo 

Clero Português 
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2.1.3. As principais reformas do sistema educacional do período pós 

independência. 

Em relação às principais reformas do sistema educacional do período pós 

independência, inevitavelmente referimo-nos a algumas delas no decurso da narrativa 

do ponto anterior sobre a evolução da educação, e no quadro sobre as datas relevantes 

para a história da Educação em Cabo Verde, quais sejam: a implementação do 1º 

período de política educação no que concerne à formação de professores cabo-

verdianos, sua expansão e cobertura escolar do Arquipélago realizado no período 

compreendido entre 1975 e 1987, a Reforma do Sistema Educativo – mudança da 

estrutura de ensino, racionalização do funcionamento e modificação dos programas em 

1987, e em 1988, a criação do Instituto Pedagógico (IP) visando a intensificação da 

formação de professores do EB e Educadores de Infância, em todas as ilhas do país e 

dar resposta à reforma do sistema educativo e aos Objetivos do Milénio do domínio da 

EPT. 

Efetivamente, Cabo Verde teve o seu primeiro Ministério da Educação e Cultura 

no período da pré – independência (Janeiro de 1975). A partir desta data até ao 

momento, a Educação em Cabo Verde tem vindo a evoluir de uma forma gradual e 

consciente, contornando sistematicamente “ (…) os desafios [para o sector educativo], 

exigindo o aprofundamento das reformas, a alteração ou a afirmação de claras 

orientações estratégicas e uma maior unidade de princípios para se conseguir um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável para todo o sistema.” (Ministério da 

Educação e Valorização dos Recursos Humanos, 2003, p.11). 

 Assim, vale a pena referir-se ao intenso trabalho por parte do governo da 1ª 

República no sentido da mobilização de parceiros visando conseguir os recursos 

necessários para os investimentos de um modo geral e em particular para o setor da 

educação considerado à partida como crucial para o processo de desenvolvimento do 

país tendo a ausência quase total de recursos à exceção dos homens e das mulheres. 

Países amigos e parceiros, como: a Cuba, a ex-União Soviética, a antiga República 

Democrática Alemã (RDA), a França, os EUA, Portugal e as Organizações do Sistema 

das Nações Unidas como a UNESCO, a UNICEF, responderam ao apelo de Cabo Verde 

no sentido da disponibilização de recursos que necessitava para a implementação de 
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projetos estruturantes no setor da educação bem como outros setores de 

desenvolvimento. 

 No desenvolvimento desses projetos, importa referir aos primeiros projetos de 

formação de professores como a Formação em Exercício de Professores (FEPROF), 

mencionados mais abaixo neste capítulo, as Escolas do Magistério Primário da Praia e 

do Mindelo (EMP).  

 Com efeito, era necessário criar urgentemente infraestruturas escolares em 

número suficiente para cobrir o país e ao mesmo tempo formar professores para dar 

respostas à demanda em termos de acesso e o grande problema do processo de ensino 

aprendizagem tradicional e centrado no professor. Realça-se nesse período, a extinção 

das EMP e a edificação descentralizada do IP (Decreto-lei nº18/88), pensada para 

assegurar sob o signo da equidade de oportunidades a cobertura nacional de formação 

de professores do EB nos primórdios da independência. O IP tinha na sua composição 3 

Escolas de Formação de Professores, nomeadamente, a EFP da Praia, a EFP de 

Assomada, sitas nas regiões Sul e Norte da maior e mais populosa ilha do arquipélago, a 

Ilha de Santiago, onde está a Capital do país. A EFP do Mindelo, situado na região 

Norte do arquipélago para dar responder à demanda nas Ilha de Barlavento.  

 Parceiros responderam colaborando e através da Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG) foram realizados os primeiros estudos, cujas conclusões 

recomendaram investimentos na educação e formação como via mais acertada no 

sentido de fazer desenvolver o país. Organizações como o Banco Mundial (BM) ligado 

ao processo da subvenção do salário tornando-o mais atrativo para aqueles que exerciam 

e/ou pretendiam exercer a carreira docente. Um outro fator de promoção da formação 

foi a entrada em vigor do célebre Art.º 90, muito conhecido na medida em que 

disponibilizava o salário aos professores sem qualificação em exercício de funções 

isentando-os do trabalho com os alunos na sala de aula para de forma exclusiva 

frequentarem Cursos de Formação para Professores do Ensino Básico nas Escolas do 

Magistério Primário da Praia e do Mindelo. Essas duas medidas contribuíram 

sobremaneira no aumento das inscrições aos cursos e consequentemente a rápida 

elevação da taxa percentual de professores qualificados no sistema educativo cabo-

verdiano. 
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 Com efeito, o BM, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e de entre 

outros, desempenharam um papel de extrema relevância no processo de 

infraestruturação, implementação das reformas curriculares, formação de docentes, em 

suma, muito presentes, na construção e concretização de projetos estruturantes do setor 

educacional no período compreendido entre 1975 e 2003, quais sejam: o Projeto 

“Educação I”, o Projeto de Renovação e Extensão do Ensino Básico PREBA no período 

compreendido ente 1987 e 1993; o Projeto de Extensão e Renovação do Ensino 

Secundário (PRESE) entre os anos de 1988 e 1996, e o Projeto de Consolidação e 

Modernização da Educação e Formação PROMEF) entre 1999 e 2003, seguramente na 

base dos avanços alcançados em termos de indicadores da educação em particular e do 

desenvolvimento do país de um modo geral. 

Na verdade, a educação em Cabo Verde tem evoluído graças às apostas 

acertadas no que concerne à introdução de sucessivas reformas e de inovações 

promovendo deste modo a evolução do sistema educacional conforme se pode observar 

nos organogramas apresentados através dos esquemas 1,2 e 3, deste ponto.  

Quadro 2. Antigo Organograma:  

Fonte: www.min-edu.gov.cv 

A sigla e a própria configuração do Ministério da Educação e Valorização dos 

Recursos Humanos visam para além de outros aspetos, investir e valorizar cada vez 

mais a principal riqueza do país, ou seja, o recurso humano. Isso encontra-se refletido 
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no organograma acima, através da Direção de Qualificação de Quadros, não obstante a 

existência de uma Direção de Recursos Humanos sob a responsabilidade de um 

Secretário-geral, instância mais elevada logo a seguir ao Ministro da Educação. 

A dinâmica do setor da educação tem sido uma constante no período pós 

independência e, de acordo com Marques (2002), importa referir alguns momentos 

marcantes, a saber: 

- O encontro Nacional de Quadros de 1977 na Cidade do Mindelo Ilha de São 

Vicente. 

- A aprovação da primeira Lei Orgânica do Ministério da Educação, em 1987; 

- A Lei de Bases do Sistema Educativo – Decreto-lei no 103/III/ de 1990 

- A participação de Cabo Verde na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada na Tailândia em 1990 e a adoção das medidas; 

- Elaboração do Plano Estratégico para a Educação, aprovado em 2003; 

Dos aspetos mencionados no parágrafo anterior, dignos de realce: o Plano 

Estratégico (MEVRH, 2003) e a antiga Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE-

Decreto-lei nº III/1990) visando o enquadramento das medidas de políticas 

indispensáveis ao desenvolvimento, a expansão, a definição dos princípios 

fundamentais de organização e funcionamento do sistema educativo, como sendo 

pontos de referência e confiança da sociedade cabo-verdiana na educação, 

indiscutivelmente na base dos avanços contínuos verificados em todos os setores 

económico, social e político do país. 

Para além de facultar uma visualização, representação sequencial e globalizante 

dos vários sectores da educação, o PE apresenta a “visão” do futuro deste setor.“ Na 

atividade de planeamento as análises prospetivas são a forma mais adequada para se 

examinar o tempo presente e perspetivar o futuro tendo em atenção os 

constrangimentos e as potencialidades existentes.” (Ministério da Educação e 

Valorização dos Recursos Humanos, 2003, p.3). 

Com efeito, esses documentos são fundamentais na caracterização e 

compreensão do sistema educativo de Cabo Verde. Dados do MEVRH (2003), do 
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sistema educativo cabo-verdiano demonstram que Cabo Verde dispõe de um elevado 

nível de organização e apresenta uma boa cobertura ao nível do território nacional. 

Nessa altura, cerca de 76% das crianças com idade escolar tinham já acesso à educação. 

No continente africano, Cabo Verde ocupa um dos lugares cimeiros, juntamente 

com a África do Sul, Ilhas Maurícias, em matéria de educação, devido aos indicadores 

de acesso, permanência, de entre outros. As sucessivas reformas ao nível dos curricula, 

da normalização, as políticas de valorização de recursos humanos, a descentralização 

dos serviços e a criação de Delegações do Ministério de Educação, com 

responsabilidades ao nível da gestão do sistema educativo nos municípios e ilhas, são 

exemplos inequívocos do desenvolvimento deste sector. 

 Na realidade, o sistema educativo cabo-verdiano caracteriza-se por um 

crescimento acentuado que se, por um lado, reflete uma sociedade em expansão de 

conhecimentos e formação, por outro, trás problemas de financiamento e 

sustentabilidade que tornam, também, todo o seu desenvolvimento numa constante 

fragilidade e, consequentemente, sempre atentos e introspetivos a todos os fatores que 

de uma maneira ou de outra, fazem a Educação. Isso, obviamente para dizer, por 

exemplo, que os avanços são acompanhados de constrangimentos, assinalados pelo 

MEVRH (2003, pp.8-10), de seguidamente apresentado:  

Quadro 3. Problemas mais graves do setor da Educação em Cabo Verde 

Educação pré-

escolar 

Baixo nível de qualificação das monitoras/ orientadoras; material didático 

insatisfatório; enquadramento e acompanhamento da área deficiente, condicionando a 

preparação para o ensino básico. 

Ensino Básico Elevadas taxas de repetência; professor sem qualificação para lecionarem do 1º ao 6º 

ano; inexistência de metodologias adequadas ao contexto cultural e sociolinguístico 

dos alunos; gestão das escolas e Polos não fomenta o intercâmbio de experiências, 

não proporcionando também uma participação efetiva dos pais e a procura de 

soluções e experiências inovadoras. 

Ensino 

Secundário 

Insuficiência na qualificação dos docentes; exíguos materiais de apoio pedagógico, 

equipamentos e construções escolares; ensino totalmente teórico, sem atividades 

experimentais; via do ensino técnico continua desprestigiada sem ligação nenhuma à 

realidade empresarial. 
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Sistema de 

formação 

profissional 

Estrutura deficiente, não dando resposta à procura social; ambiguidade entre o sector 

privado e público; ausência jurídica; falta de um quadro pedagógico enquadrado. 

Ensino 

Superior 

Número de vagas e bolsas para o exterior está a tornar-se menor; ausência de 

instituições nacionais públicas; cursos existentes nem sempre correspondem às 

necessidades do desenvolvimento económico e social. 

 

O Plano Estratégico de 2003 demonstrou que a educação apresentava 

constrangimentos onde era necessário intervir pelo que o Decreto-lei nº2/2010 acima 

referida anuncia uma nova reforma curricular ao nível do EB adotando a Abordagem 

por Competências (APC) aliada ao alargamento do EB impondo medidas urgentes 

relacionadas com a adequação da formação de professores desse nível de ensino. Essas 

medidas apontavam obrigatoriamente para a evolução do Instituto Pedagógico (IP), de 

nível médio para a criação Instituto Universitário de Educação (IUE), de nível superior. 

O objetivo principal era o de munir essa nova instituição de formação (IUE), de 

competência legal e científica visando a formação inicial, a formação contínua em 

exercício e a distância e principalmente a atribuição de títulos académicos de nível 

superior, pois que uma vez inseridas inovações e melhorias na qualificação de 

professores a educação também ganharia em termos de qualidade. 

Com efeito, os desafios da qualidade são intrínsecos a qualquer sistema de 

educação global e constituem os pilares básicos presentes na edificação de qualquer 

sistema educativo. Sobre essa matéria, o MEVRH, (2002, p.14) sublinha, “ (…) os 

princípios de qualidade, de equidade, da pertinência social e económica, da 

comparticipação das famílias nos custos e na gestão do sistema, da descentralização, 

dos parceiros sociais e da promoção do ensino privado, deverão mantidos em todos os 

espaços da vida e do desenvolvimento”.  

O PE afirma ainda, que os investimentos na educação básica, secundária, ensino 

técnico e formação profissional e superior devem ser uma constante. De fato foram 

introduzidas outras mudanças, e desta feita a inclusão no seu seio do ME, do subsistema 

do ensino superior anteriormente alcançada pelos estudantes cabo-verdianos apenas no 

exterior dos pais.  



  

 

 

162 

 

 

 

 

162 

Incluindo o ensino superior no sistema, passou a designar-se Ministério da 

Educação e Ensino Superior (MEES), e deste modo um novo organograma do sistema 

educativo refletindo a dinâmica desse setor e visível no esquema que se segue: 

Quadro 4: Organograma do Ministério da Educação e Ensino Superior antes 2010  

 

Fonte: www.min-edu.gov.cv 

Decorridos alguns anos após sua criação, a antiga LBSE – Decreto-lei 

nº103/III/1990 mostrava-se desfasada da realidade da educação. As causas estão 

relacionadas com as sucessivas reformas curriculares, formação de professores pelo que 

é publicada a nova Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) através do Decreto - lei 

nº2/2010 que para além de revogar a antiga LBSE, veio impor dinâmicas e mudanças 

tais como: o alargamento do Ensino Básico obrigatório de 6 para 8 anos de 

escolaridade; maior abertura ao nível do subsistema da educação pré-escolar desta feita 

acessível a todas as crianças.  

De mencionar, nessa nova LBSE, aspetos relacionados com a modificação 
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relativa aos departamentos do ME, tais como: o antigo Gabinete de Estudos e 

Planeamento (GEP), os Recursos Humanos (DRH), a Administração e Finanças que no 

novo cenário estão inseridos na Direção Geral do Planeamento Orçamento e Gestão 

(DGPOG) à semelhança dos outros ministérios, resultado de uma medida de política do 

governo. Esses e outros aspetos objeto de tratamento ao longo desta tese determinaram 

a adaptação do organograma, que passa a denominar-se Ministério da Educação e 

Desporto (MED) (DGPOG, (2010), apresentados no esquema abaixo. 

Quadro 5. Adaptação do Organograma. Decreto-lei nº46/2009 de 23  Novembro 

(DGPOG,2010). 

 

Entretanto, o Documento de Estratégia Crescimento e Redução da Pobreza III do 

Sector da Educação e Desporto (DECRP III) refere que: 

“Os indicadores têm apontado um avanço extraordinário da educação em Cabo 

Verde. Neste sentido, desde a independência de Cabo Verde houve um grande 

investimento no seu sistema educacional, o que acabou por garantir certa 
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infraestrutura e o acesso para grande parcela das crianças do país. Como um resultado 

para o país, tem-se que cerca de 96% dos jovens com idade compreendida entre ao 15-

24 anos sabem ler e escrever, não se registando diferenças significativas quer a nível 

do meio de residência quer entre os sexos.  

A sobrevivência escolar entre 2001/2002 e 2008/2009 também melhorou em 

todos os anos de estudos. Porém, existem obstáculos que impedem a plena realização 

dos Direitos de crianças e adolescentes no acesso equitativo a uma educação de 

qualidade. 

O ensino básico de oito anos de escolaridade é praticamente universal, com a 

grande maioria dos alunos matriculados em escolas públicas, e a paridade de género é 

uma realidade. Da população escolarizável em Cabo Verde, isto é, população entre 6 e 

17 anos que deveria estar na escola, 90% dela frequentava a escola no ano letivo 

2009/10. O ensino secundário continua a ser um dos desafios para a educação em Cabo 

Verde. Apesar de o acesso e a conclusão dos ciclos do ensino secundário terem crescido 

consideravelmente entre 2001 e 2009, as taxas de abandono continuam muito elevadas. 

A decisão do alargamento da escolaridade obrigatória e gratuita para oito anos 

através da nova LBSE, faz parte de um dos principais desafios do sistema educativo 

nacional a curto e médio prazo. De realçar que esta inovação assenta-se no cumprimento 

dos paradigmas da qualidade, da equidade e da sustentabilidade financeira, daí a 

importância da análise dos aspetos financeiros do sector da educação na medida em que, 

toda a política educacional deve levar em conta as limitações financeiras e as 

arbitragens. 

Os recursos disponibilizados pelos sucessivos governos comprovam a 

importância atribuída ao setor da educação classificado de crucial para o progresso 

económico e social da sociedade cabo-verdiana. Deste modo, o peso deste setor no 

orçamento do estado tem sido considerável, não obstante, nos últimos anos, assiste-se a 

uma redução do mesmo no orçamento geral do estado, apesar de se notar o aumento 

progressivo do montante global disponibilizado à educação. Segundo o DECREP III 

(2012): “As despesas totais de educação em Cabo Verde representaram entre 5,5 e 

6,5% do PIB ao longo dos últimos dez anos (2000-2009).  Em 2009, foram estimados 

em 5,6% do PIB.  A proporção das despesas públicas correntes (executado) atribuídas 
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ao sector da educação representou entre 20,8 e 25,6% no mesmo período (2000-2009) 

e ficou em 23,1% em 2009, evidenciando a grande prioridade dada ao sector de 

educação” 

Apesar dos avanços nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário a 

procura esteja estabilizada, o sistema educativo cabo-verdiano ainda apresenta 

constrangimentos, nomeadamente os de ordem institucional e financeiro. Consciente da 

necessidade de inovação e descentralização dos serviços, o Programa de Governo da 

VII Legislatura elegeu a Promoção da descentralização progressiva e responsável da 

gestão educativa, como eixo principal para o sector.  

Neste contexto, a aposta na Modernização, na Qualidade e na Equidade 

constitui, forçosamente os principais pilares nos quais se vão assentar todo o processo 

educativo (DECRP III (2012) do setor da educação. Esta mesma fonte, afirma ser: 

“consensual o carácter estratégico do Sector Educativo no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde e o seu papel no reforço da cidadania. Daí, a 

necessidade da sua modernização com vista a qualificar os recursos humanos do país e 

prepará-los para responderem aos rápidos avanços tecnológicos e à Sociedade de 

Informação”. 

O grande constrangimento deste subsistema continua sendo, a não 

sistematização e dotação de mecanismos claros de regulamentação e funcionamento da 

educação pré-escolar faz com persistem iniquidades de acesso e problemas relacionados 

com a qualidade do ensino oferecido, onde a iniciativa privada é predominante. 

Ultrapassado o grande constrangimento do passado, ou seja, o acesso ao Ensino Básico, 

considerada hoje uma das maiores conquistas e seguramente ligado ao aumento 

exponencial da percentagem de profissionais com qualificação para a docência. A 

eficácia do sistema educativo, constitui o principal desafio do sistema educativo cabo-

verdiano, mas apesar dos investimentos contínuos no que concerne à formação de 

professores, ainda persistem algumas assimetrias regionais, decorrentes de uma 

distribuição desigual de professores qualificados, por conseguinte, intervenções nesse 

domínio ainda são de caráter urgente bem como do processo de melhoria do espaço 

educativo em benefício do almejado ensino/aprendizagem de qualidade. 

De mencionar ainda a necessidade do fortalecimento da Educação Especial com 
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ênfase na integração escolar das crianças com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) na perspetiva de uma educação inclusiva e a criação de condições para o 

aumento efetivo de horas letivas, constituem os principais desafios do setor. A tudo 

isso, acresce-se ainda a necessidade de se elaborar estudos com vista a se ter uma 

perceção clara da qualidade do ensino que é ministrado, bem como a implementação das 

novas TIC’s na medida em que os novos paradigmas orientam-se para professores 

formados com base em métodos e sistemas de gestão das aprendizagens visando, por 

um lado, para a redução das assimetrias de rendimento entre a população escolar e, por 

outro lado, para o aumento do índice de alfabetização e de literacia digital. 

Uma inquietação ao nível do Ensino Secundário prende-se com o forte 

crescimento dos efetivos verificados nos últimos anos que lamentavelmente não foi 

acompanhado por uma planificação eficaz em termos de formação de professores, 

adequação curricular, suportes pedagógicos apropriados e, assim como a carência de 

infraestruturas em alguns concelhos. Neste subsistema e digno de realce é a criação e o 

funcionamento efetivo de Unidades Formativas (UF, Cf. Esquema 3.) nas escolas 

secundárias da via geral. Todavia, o ponto fraco continua a articulação com o sistema de 

formação profissional e a sua adequação à realidade empresarial e ao mercado de 

trabalho como um fator impulsionador do desenvolvimento económico. 

É inequívoco, o aumento da procura a nível do Ensino Secundário Técnico e da 

Formação Profissional, porém o desafio reside na avaliação e nos ajustes constantes que 

devem ser feitos no que concerne às reformas introduzidas ao nível de docentes e 

monitores, dos curricula, das infraestruturas, equipamentos, particularmente dos 

laboratórios de entre outras medidas como a articulação com o mundo empresarial e a 

busca de solução para o desemprego. 

Não obstante os ganhos ainda persistem constrangimentos, nomeadamente 

disparidade entre os meios, rural e urbano, no que tange à de Alfabetização e Educação 

de Adultos/Ensino recorrente. Na verdade, o conjunto de investimentos que têm sido 

levados a cabo desde a independência nacional a esta parte conduziu a excelentes 

resultados e, hoje a Taxa de Alfabetização em Cabo Verde é de 79 % (Censo 2010). 

O objetivo do Governo foi então viabilizar todo o processo para construir 

infraestruturas bases para o desenvolvimento global de Cabo Verde e, a educação seria 



  

 

 

167 

 

 

 

 

167 

um elemento chave para a transformação estrutural da sociedade e para o reforço de 

uma identidade social cada vez mais autónoma”. Por isso, sobre o setor educacional, é 

fulcral referir, ao carisma histórico que o mesmo teve nas origens e no desenvolvimento 

de Cabo Verde (Silva, 1991). 

Na verdade a educação esteve sempre nas prioridades do processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde, durante os primeiros quinze anos de país 

independente, depois das primeiras eleições democráticas e até ao momento atual. 

2.1.4. As mudanças sociais e políticas do período pós independência. 

Após à dominação colonial, Cabo Verde tentou subsistir aproveitando os 

escassos recursos que existiam e mobilizando a ajuda de países amigos e organizações 

internacionais. Apesar de não haver qualquer interesse económico, a visão era que Cabo 

Verde atingiria, a longo prazo, uma situação onde a ajuda seria dispensável e portanto, 

capaz de legitimar a sua própria política, o seu próprio sistema, o seu próprio Estado. 

Desta forma, os anos que se seguiram à independência transformaram-se num período 

de esforço sistemático para melhoria progressiva da situação do país a todos os níveis, 

lutando contra as circunstâncias adversas: terras de fraca qualidade, produtividade e 

dimensão, a escassez da chuva e consequente falta de água, o analfabetismo, parco 

recurso humano e de fraca qualificação, sobretudo a classe docente, a pesca artesanal 

com custos demasiadamente elevados e, portanto tudo a jogar para uma difícil 

governação ou fracasso (Segundo Silva (1991). 

Cabo Verde conta hoje com uma população estimada de 520.500 habitantes 

(sem contar a diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo particularmente na 

América do Norte). Em termos do contexto social, dados do Banco Mundial de 2016 

demonstram que entre 2003 e 2008, o índice nacional de pobreza baixou de 37% para 

27%, e a taxa de pobreza extrema foi reduzida de 21% para 12% (utilizando definições 

nacionais). Por estarem em análise no momento da pesquisa os resultados de um 

abrangente inquérito aos rendimentos e despesas das famílias na primavera de 2016 não 

constam desta tese. O setor do turismo de Cabo Verde, o impulsionador do crescimento, 

tem dado um contribuição importante para esta significativa redução. 

No Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD, em 2015, Cabo Verde 

situava-se em 122º lugar, entre 187 países.  A esperança média de vida, estimada em 71 
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anos, é a mais elevada de toda a África Subsaariana. A mortalidade na infância caiu de 

26 por 1.000 nados vivos, em 2007, para 15, em 2011. A taxa de mortalidade materna 

caiu de 36 por 100.000 nados-vivos em 2006, para 26, em 2011. Em 2011, 94% das 

crianças com menos de um ano de idade tinham a imunização completa e a percentagem 

de população que habita a menos de meia hora de um centro de saúde, atingiu os 86%. 

Do mesmo modo, os resultados da educação colocam Cabo Verde no topo dos países da 

África Subsaariana. A taxa de literacia adulta está calculada em 87%, embora haja ainda 

disparidades entre homens e mulheres. 

Em termos económicos, conforme referimos no início deste ponto, apenas 10% 

do seu território está classificado como terra arável e o país dispõe de limitados recursos 

minerais. Apesar do clima árido e do seu terreno montanhoso, Cabo Verde tem vindo a 

desenvolver-se rapidamente, em grande parte devido à sua indústria de turismo 

florescente. Para além de encorajar o turismo, o governo está a fazer esforços para 

transformar as ilhas num centro de comércio e de transportes. 

A recuperação pós-crise em Cabo Verde continua frágil, pois o crescimento 

económico, neste arquipélago largamente dependente do turismo, viu-se reduzido para 

cerca de 1,5 % em 2015, quase metade da taxa de 2014. As previsões para o 

crescimento eram de quase 4% em 2016, o que representa uma pequena recuperação em 

relação ao ano anterior, mas ainda não suficiente para reduzir os níveis da dívida. Cabo 

Verde está numa encruzilhada crítica com um endividamento público próximo dos 

125% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim de 2016. A desaceleração do crescimento 

refletiu uma quebra no Investimento Direto Estrangeiro (IDE), um dos principais 

motores de crescimento no país, bem como a continuada racionalização do investimento 

público, num contexto de crescimento da dívida. As atividades económicas foram ainda 

afetadas pelo anémico crescimento do crédito ao setor privado, apesar das respetivas 

reduções de 0,25 e 3 pontos percentuais nas estimativas e as taxas de reservas exigidas 

pelo banco central durante o ano (BM (2016). 

Relativamente às mudanças políticas, de sublinhar o esforço sistemático no 

envio de estudantes o exterior para a realização de formação superior fez com que 

passados alguns anos, a sociedade cabo-verdiana à sua própria medida, munia-se de um 

número significativo de recurso humano nas mais diversas áreas das ciências 
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económicas, sociais e políticas. De acordo com (Silva, 1991, p.228), quinze anos depois 

da independência, na década de 90 “os problemas deflagraram: a cooperação exterior 

era absolutamente precisa para o desenvolvimento do país, a situação económica 

tornou-se extremamente precária, a imigração era cada vez maior, levando os 

governadores cabo-verdianos a delimitar e criar linhas orientadoras muito bem cingidas, 

“ (…) toda a viabilização estrutural do país passaria pelo desenvolvimento dos sectores 

secundários e terciários da economia exigindo (…) a criação de infraestruturas 

adequadas e a existência de recursos humanos qualificados”. 

Na verdade, em pouco tempo, havia no seio da sociedade civil cabo-verdiana 

cidadãos com ideias novas relacionadas com a política, nomeadamente do regime do 

partido único, da democracia e da importância da criação de novos partidos visando a 

democratização do país pela via de eleições livres e democráticas.  

O fato de Cabo Verde ser um país de emigração, insular, aberto ao mundo, e por 

isso, recebe influências quotidianas de todo o tipo e de todo o lado, nomeadamente, o 

PAICV, partido no poder desde 1975, já era de alguma forma contestado nas mais 

diversas camadas da sociedade. Não obstante alguns autores e políticos referirem-se a 

uma certa vontade por parte dos governantes então, de se “abrir”, talvez causadas por 

influências recebidas do processo de democratização dos países africanos e ao nível 

mundial. 

Atualmente o contexto político em Cabo Verde tem sido de modo geral 

orientada para o consenso, com um governo de maioria e as liberdades civis são 

amplamente respeitadas.  

Desde que obteve a sua independência de Portugal, em 1975, Cabo Verde não 

teve um único golpe de estado, um recorde na África Ocidental, só igualado pelo 

Senegal. As eleições são consideradas livres e justas e os partidos no poder têm 

alternado regularmente.  

As últimas eleições parlamentares tiveram lugar em Março de 2016, dando lugar 

a uma alteração ordeira e constitucional do governo, na sequência da vitória do 

Movimento para a Democracia (MpD), até então na oposição. Um novo parlamento 

liderado pelo Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva tomou posse em Abril.  Sucedeu 

a um governo do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 
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(PAIGC) que tinha estado no poder durante 15 anos. Os dois partidos dominam a 

política de Cabo Verde e são ambos bastante centristas, tendo o MpD uma posição um 

pouco mais orientada para o mercado livre, e o PAIGC uma herança socialista 

(atualmente bastante distante). Tendo vencido as eleições parlamentares, regionais e 

presidenciais em 2016, o novo governo tem agora um espaço político  sem precedentes 

para implementar reformas vigorosas. Nos termos do sistema semi-presidencialista de 

Cabo Verde, tanto o primeiro-ministro como o presidente têm poder político. 

No que concerne aos desafios de desenvolvimento, é crucial para Cabo Verde, 

consolidar os seus resultados como país de rendimento médio e continuar a reforçar as 

condições para a redução da pobreza e a partilha da prosperidade. Enquanto pequena 

economia aberta como a de Cabo Verde é vulnerável às contingências representadas por 

acontecimentos económicos globais. Para além disso, tem de lidar com a fragmentação 

em nove ilhas habitadas e a distância entre ilhas resulta em custos de transporte 

elevados, o clima árido que reduz o potencial da agricultura, e ainda as vulnerabilidades 

causadas pelas mudanças climáticas, subida do nível das águas do mar e desastres 

naturais (http://www.worldbank.org/pt/country/caboverde/overview, Outubro de 2016)  

2.1.5. A abertura política e a transição para a democracia. 

Políticos e autores cabo-verdianos diversos relatam a existência no seio dos 

cabo-verdianos de ideias novas e uma vontade no seio do próprio partido, o PAICV, 

com relação à abertura política. Deste modo, nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 

90, começou-se a sentir em Cabo Verde movimentações direcionadas para a criação de 

outros partidos políticos. Outros autores e políticos afirmam que o processo de 

democratização de Cabo Verde foi iniciado em Fevereiro de 1990 com uma declaração 

política a que se sucedeu um amplo movimento popular. Essas movimentações 

continuaram, a sociedade e respetivos cidadãos cada vez mais ativos e ávidos da 

participação na vida e governação do país, resultando na criação de um novo partido 

político denominado, Movimento para a Democracia MPD43 liderado pelo advogado 

cabo-verdiano, Carlos Veiga. 

                                                           

43 Movimento para a Democracia, (partido político cabo-verdiano criado nos finais dos anos 80 por 
Carlos Veiga, Eurico Monteiro, Arnaldo Silva, Jorge Carlos Fonseca de entre outros) que disputou com o 
PAICV e ganhas primeiras Eleições Democráticas em 1991. Depois de dois mandatos e voltou ao poder 
nas eleições de 20 de Março de 2016, colocando o PAICV de novo na oposição. Outros partidos têm 
participado do pleito eleitoral. 
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Várias negociações tiveram lugar entre o partido no poder, o PAICV e o MPD, 

para que fossem marcadas as primeiras eleições pluripartidárias em Cabo Verde para o 

dia 13 de Janeiro de 1991.  

Digno de referência, o importante contributo de países amigos/parceiros de 

desenvolvimento de Cabo Verde bem como das organizações internacionais na criação 

de condições para a organização e realização das primeiras eleições.  

Com efeito, o Movimento para Democracia (MPD) liderado pelo Advogado 

Carlos Veiga concorreu às eleições legislativas com o Partido Africano da 

Independência de Cabo Verde (PAICV) liderado por Pedro Pires, Presidente do PAICV, 

perante a adesão e participação cívica dos cidadãos em todas as etapas de criação do 

partido, campanha eleitoral e presença às urnas. “Foi neste contexto que o Movimento 

para a Democracia (MPD) venceu as primeiras eleições multipartidárias realizadas em 

1991, com maioria qualificada. Na sequência foram organizadas e realizadas as 

primeiras eleições municipais (…) e, em 1992 foi aprovado uma nova Constituição da 

República que consagra o Estado de Direito Democrático” . (Programa de Cooperação, 

2002, p.22) in www.min-edu.gov.cv (Janeiro de 2010). 

Sobre este assunto, a Spleen Edições ao editar a obra da Cientista Politica Cabo-

verdiana, R. Évora “ A Abertura Politica e a Transição para a Democracia” justifica a 

publicação dizendo que, “ este é acima de tudo, um título que vem enriquecer a 

bibliografia cabo-verdiana”.  

Na verdade, não abundam estudos no país sobre essa matéria apesar de ser um 

dos temas mais aliciantes da ciência política contemporânea. A “terceira vaga”, 

fenómeno analisado por Samuel P. Huntington, que rapidamente varreu o mundo nos 

finais dos anos oitenta do Século XX é abordado numa perspetiva cabo-verdiana (…) e 

mostra que enquanto microestado insular e país democrático, Cabo Verde tem sido 

bastante referido e apreciado pela comunidade internacional, nomeadamente pela 

exemplaridade que o mesmo encerra”, (R. Évora (2004). Segundo a justificativa da 

Spleen Edições, nessa obra, Évora penetra num terreno quase virgem, pois, “ Cabo 

Verde, juntamente com São Tomé e Príncipe, foi um dos primeiros países africanos a 

iniciar o processo de transição política e um dos poucos que após à abertura política, 

não regrediu para um novo tipo autoritarismo baseado no fechamento do sistema 
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politico.  

A autora refere-se ao caso de transição de regime político de Cabo Verde 

explicando que: “dentro do contexto africano, é um dos raros casos onde existe uma 

definição étnica, cultural e religiosa, resultados de uma homogeneidade da sua 

identidade nacional e de não existir nele portanto o problema da definição de Nação, 

que têm impedido a maioria dos países africanos na própria delineação do Estado. 

Pelo contrário, a estrutura sociocultural cabo-verdiana foi definida, logo na sua 

formação, quando os portugueses fizeram uma colonização baseada na miscigenação 

entre negros da Costa da África e Portugueses, da qual resultou uma cultura própria e 

uma identidade ética fortemente definida na mestiçagem. Enquanto em muitos países 

africanos é difícil identificar o Estado, por causa das clivagens étnicas, em Cabo Verde 

este problema não existe (R. Évora 2004). 

Segundo Évora, a ausência de clivagens étnicas não justifica, contudo, a 

implantação do regime monopartidário em Cabo verde, uma vez que este é justificado 

em razão de uma legitimidade histórica por parte de um partido politico – o PAICV – 

que se proclama o responsável pela salvaguarda da identidade cabo-verdiana, 

diferentemente dos outros casos africanos que adotaram o monopartidarismo, mas que 

são justificados em razão das grandes clivagens étnicas e culturais neles existentes. 

Mesmo tendo sido implantado um regime autoritário, de base monopartidário, 

logo após a independência, Cabo Verde, não se iguala, em termos de repressão politica 

e de violação de direitos humanos, aos outros casos de monopartidarismo existentes no 

continente africano. Talvez por isso, esse arquipélago seja um dos raros casos de 

transição pacífica, e um dos poucos onde se respeitou o resultado das primeiras 

eleições pluralistas. Outrossim em Cabo Verde, a transição não foi precedida por um 

clima de instabilidade politica, social e económica como se verificou, por exemplo no 

Mali e na Costa do Marfim. Cabo Verde é assim um caso típico de transição iniciada 

pela elite autoritária mas que adquire uma dinâmica diferente com o surgimento da 

oposição. 

Para além de ser um dos primeiros casos de transição de regime, e do carácter 

pacífico deste processo, “acreditamos ser Cabo Verde um dos primeiros países a iniciar 

o processo de consolidação, cumprindo dez anos após a abertura politica, ao princípio 
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de transferência de voto, levando à alternância no poder de um novo governo eleito por 

vias democráticas. Mesmo com as deficiências do regime em relação aos aspetos 

substantivos da democracia, não há, em Cabo Verde, sinais de um retrocesso ao regime 

anterior (…) acreditamos, que o processo de transição estagnou-se e, por dez anos, 

não foram empreendidas condições para se fazer a segunda transição para a 

consolidação e institucionalização do regime, mas, com a transferência de voto nas 

últimas eleições, pode-se falar da possibilidade de se iniciar o processo de 

consolidação (R. Évora 2004). 

Desde a realização das primeiras eleições de 13 de Janeiro de 1991, diversos 

pleitos eleitorais aconteceram e partidos políticos, nomeadamente, o Partido da 

Convergência Democrática (PCD)44 liderado pelo Advogado Eurico Monteiro, a União 

Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID)45, o Partido Popular (PP)46
 

participaram ativamente juntamente com o PAICV e o MPD na construção do processo 

democrático.  

À semelhança das eleições legislativas, diversas eleições presidenciais e 

municipais foram democraticamente realizadas, “ na paz”, pelo que a conclusão é de 

que em Cabo Verde, foi edificada uma democracia parlamentar com todas as 

instituições de qualquer regime democrático moderno da atualidade. 

Hoje, Cabo Verde é um país com estabilidade e paz sociais, pelo que goza de 

crédito junto de governos, empresas e instituições financeiras internacionais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

44
 Partido criado por militantes dissidentes do MPD que participou nas eleições democráticas e mais tarde 

extinto. 
45

 União Cabo-verdiana Independente e Democrática-um partido histórico, fundado no seio da emigração 
cabo-verdiana na Europa, concretamente, Holanda e cujo líder é o Engenheiro António Monteiro 
46

 O Partido Popular foi recentemente criado. Concorreu pela primeira vez nas eleições legislativas de 20 
de Março de 2016 com o PAICV, UCID, MPD, PTS, ganhas pelo MPD. 
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CAPÍTULO 3. NORMALIZAÇÃO, DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E  

GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL.  

 

3.1. A Normalização do sistema educativo.  

3.1.1. A formação de professores e a viabilização da gestão do sistema 

educacional.  

A Educação em Cabo Verde jamais conseguiria somar progressivos ganhos ao 

longo das quatro décadas de independência se a aposta estratégica não tivesse como 

eixo prioritário a formação de professores. Uma revisita aos números, numa abordagem 

comparativa, testemunha os desafios que a jovem nação teve de trilhar para se livrar das 

amarras coloniais, da injustiça e do subdesenvolvimento (IP, 2010).  

Com efeito, em 1975, Cabo Verde tinha 1274 professores. Desses, 13,1% tinham 

formação para a docência, sendo um total de noventa docentes diplomados pela Escola 

do Magistério Primário (7,2%) e 73 eram habilitados com o Curso de Habilitação de 

Professores de Posto Escolar, ou seja, 5,9% pela Escola de Habilitação de Professores 

de Posto Escolar. Embora não seja fator único, seria erróneo deixar de relacionar a 

precariedade de professores com formação adequada para a docência com o peso da 

elevada taxa de analfabetismo existente no país de aproximadamente 70% da população 

na altura da independência. 

Em 2008/2009, os dados estatísticos apontavam para 73. 264 alunos do ensino 

básico beneficiando de uma percentagem de 86,4% de professores com formação 

específica para a docência nesse subsistema de ensino. Nessa mesma altura, o 

analfabetismo, na faixa etária dos 15 aos 49 anos, sofreu uma redução para 22 %, 

enquanto a taxa de sucesso real dos alunos do Ensino Básico situava-se numa média de 

93,4%.  

Considerando o exposto no parágrafo anterior, é inegável que a vitalidade do IP, 

no período compreendido entre 1994 a 2010, no âmbito da sua missão sustentada por 

uma visão e projeto pedagógico inovadores, no concernente a essa evolução e esse 

cenário educativo, pois trata-se de um cenário de alargamento da escolaridade básica e 
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obrigatória de quatro para seis anos, correspondida pela universalidade de acesso ao 

ensino e aprendizagem a todos os cabo-verdianos, dando substância ao consagrado, na 

Constituição da República, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos 

Objetivos do Milénio, no Pacto Internacional para os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais e outros diplomas internacionais ratificados por Cabo Verde, na senda da sua 

corrida ao desenvolvimento sustentável.   

Vale a pena ter presente que o termo Reforma tem conotação positiva, sugerindo 

mudança para melhor. Assim, a Reforma Educativa dos anos 90 projetou mudanças 

visando a melhoria da qualidade e do objetivo do sistema educativo a todos os níveis. 

Ou seja, a Reforma dos anos 90 e, o seu prosseguimento no novo século, atingiu todas 

as esferas da docência: currículo, manuais escolares, formação inicial e contínua, 

carreira, certificação, uso de tecnologias da informação e comunicação, avaliação e 

gestão.  

Com efeito, é dado consensualmente aceite que o Instituto Pedagógico foi o pilar 

que favoreceu a consubstanciação de todas essas inovações que marcaram o início de 

uma nova fase da história da educação em Cabo Verde. Seria ingénuo acreditarmos que 

a educação de qualidade para todos seria um desiderato nacional viável sem a aposta na 

formação de docentes. Felizmente, foi o risco que Cabo Verde não correu e o IP 

assumindo a sua missão, de forma célere, viva e dinâmica, ocupou um papel central, 

traduzido em números de professores formados no decurso dos anos representado no 

quadro que se segue: 

Quadro nº 6: Cursos e número de professores formados - (1970-2009). 

Ano Natureza dos Cursos Total de professores formados 

1970-1994 Magistério Primário 686  

1995/2006 Inicial Regular 1.965 

1987/1992 Formação em exercício /PREBA1ª fase 1.600 

1996/1998 Formação em Exercício /PREBA 2ª fase 85 

2003/2006 Presencial Em Exercício 289 

2003/2007 Complementar FEPROF 212 
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2003/2006 Monitores De Infância 96 

2006/2007  Educadores De Infância 96 

2006/2007 Formação A Distancia 306 

2007/2008 Formação presencial em exercício  

Formação Inicial 

Curso a Distância (EPC 1ª fase)  

144 

89 

1510 

2008/2009 Formação presencial em exercício  

Formação Inicial 

Educadores de Infância 

Curso a Distancia Fogo/Brava 

 Curso a Distância (EPC) 2ª fase 

155 

62 

244 

140 

2118 

TOTAL GERAL : 6.969 docentes do Ensino Básico.  

 Fonte: IP (2010). 

Nesse contexto e analisando a evolução do número de professores em pouco 

tempo, considera-se inequívoca a participação do IP no processo de desenvolvimento do 

sistema educacional e nacional. Documentos do IP (2010) afirmam, “Essa instituição 

tem atrelado os seus recursos na sua respetiva modernização, experimentando 

estratégias diversificadas de formação de agentes educativos para o ensino básico e 

pré-escolar, apostando na valorização do capital humano em exercício no ensino 

básico, investindo na (re) qualificação dos seus quadros, acompanhando e se 

apropriando das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

internacionalizando-se, através de mobilização de parceiros internacionais”.  

O sucesso em termos de aumento do número de professores com formação 

específica para o exercício da docência teve o importante suporte da introdução 

oportuna de decretos-leis, o “desenho” dos cursos de formação bem como das 

tecnologias de informação e comunicação. 

 Nesta parte, importa explicar que os cursos realizados pelo IP centravam a sua 

matriz curricular na prática pedagógica, tinham a duração de dois a três anos, 

estruturados em semestres, integrando os domínios, tais como: formação educacional, 

formação específica na área da docência, metodologias específicas, formação para a 
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cidadania, iniciação à prática profissional, conforme se elucida a seguir: 

O Curso de Formação em Exercício de Professores do Ensino Básico funcionou 

em regime semi-presencial, organizado em 34 unidades curriculares distribuídas em seis 

semestres. Foi realizado no regime pós laboral com integração contínua da teoria, da 

prática e da experiência profissional dos formandos num processo de diálogo 

permanente, permitindo a reflexão-ação-reflexão. 

O Curso de Formação de Educadores de Infância baseava-se na 

interdisciplinaridade e na contribuição de diversos campos do saber como a Psicologia, 

Artes, Linguística, Didática, Sociologia, Filosofia, História, Política, Biologia, Ética, 

Cultura, entre outros. Foi organizado através do sistema de unidades de crédito, com um 

plano teórico-prático, sendo o peso da prática crescente ao longo do desenvolvimento 

do curso. 

O Curso de Formação Inicial de Professores do Ensino Básico teve como 

objetivo formar docentes do ensino básico com um perfil que permitiria agir de forma 

reflexiva e autonomamente nos contextos formais de atendimento à escolaridade básica. 

Tinha a duração de quatro semestres e o formando tinha a oportunidade de confrontar 

“pedagogias” repensando formas de agir e de estar na profissão, para que ao concluir a 

formação estivesse apto para exercer com competência a profissão docente.  

Esses cursos eram implementados com base em quotas por município consoante 

a necessidade de formação. O processo era meticulosamente planificado tendo em conta 

o país arquipelágico prevenindo assim as disparidades regionais em matéria de docentes 

com formação específica para a gestão da prática pedagógica quotidiana. Digno de 

realce é o fato dessa formação em exercício de professores ter sido feita de forma a 

cobrir todo o território nacional, com sessões presenciais e precedendo a introdução das 

reformas ao nível dos curricula.  

Ainda em relação à formação, de referir que o primeiro Curso de Formação em 

Exercício de Professores do Ensino Básico, denominado de FEPROF, foi criado pelo 

Decreto-lei nº 60/90 de 4 de Agosto. Desenvolvido em duas fases, sendo a primeira, de 

Abril de 1988 a Dezembro de 1992, e a segunda, de Abril de 1993 a Dezembro de 1994, 

no âmbito do Projeto de Renovação e Extensão do Ensino Básico (PREBA). 
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Os resultados dessa primeira fase foi a formação de 945 docentes, que 

ingressaram no Quadro Transitório como Professores Primários (Ponto 2, do Art.º 11º 

do Decreto legislativo nº 11/93). Esses professores ficaram capacitados para 

trabalharem com alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade (Ponto 1, do Art.º 23ºdo 

Decreto nº 60/90). 

Os resultados da segunda fase foi a formação de 644 docentes, que ingressaram 

no grupo de Professores Profissionalizados como Professores do Ensino Básico 

(Ponto3, do Art.º 11, do Decreto legislativo nº 11/93). Esses docentes ficaram 

habilitados para trabalharem com alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade (todas as fases 

do subsistema do Ensino Básico Integrado, o EBI (Ponto 3, do Art.º 23º, do Decreto nº 

60/90). 

O segundo Curso de Formação em Exercício de Professores (FEPROF) foi 

desenvolvido durante o ano letivo 1997/98. A sua conceção e execução foi da inteira 

responsabilidade do Instituto Pedagógico, através das Escolas de formação de 

Professores do Ensino Básico da Praia para a zona de Sotavento, e do Mindelo para a 

zona de Barlavento. Apesar de pertencer ao grupo das ilhas de Barlavento, a formação 

na Ilha da Boavista, por razões de ordem diversa, ficou sob a responsabilidade da Escola 

de Formação de Professores do Ensino Básico da Praia.  

Sendo um curso a distância, importa mencionar que as sessões presenciais foram 

geridas pelos formadores do Instituto Pedagógico. Para além dos parceiros 

financiadores como o BM, o BAD de entre outros que desempenharam um papel 

importante na coorganização e acompanhamento desses cursos, nomeadamente, as 

Delegações do Ministério da Educação nos Municípios e Ilhas. Digno de realce, o papel 

dos Coordenadores Pedagógicos afetos às Delegações do ME que foram os Tutores dos 

cursos cabendo-lhes a orientação, o acompanhamento e avaliação da Prática 

Pedagógica.  

Participaram na 1ª Fase da formação, professores que lecionavam do 1º ao 4º 

ano de escolaridade num total de 593. Relativamente ao acesso, os candidatos eram 

professores que possuíam formação académica inferior ao ex-5ºano dos liceus (o atual 

9º ano de escolaridade). Na 2ª Fase participaram 275 professores de todos os municípios 

que trabalhavam com alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade. Os candidatos eram 
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professores habilitados com o curso do Magistério Primário ou o 2º Ano do Curso 

Complementar dos Liceus (o correspondente ao atual 11ºano de escolaridade), podendo 

também ser professores do ex-Ciclo Preparatório (o antigo 1º e 2º ano do Ciclo 

Preparatório correspondente ao atual 5º e 6º ano de escolaridade). 

 Os investimentos na criação e transformação de escolas para formar docentes 

não foram feitos de forma isolados, pois paralelamente, a liderança do país, e do setor 

da educação em particular, realizou vigorosos empreendimentos no sentido da 

normalização contínua do sistema educativo. De realçar a criação e a entrada em vigor 

nos anos 90, de dois importantíssimos diplomas legislativos, designadamente, o 

Decreto-lei nº103/III/90, a antiga Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), e do 

Decreto-lei nº 77/94 sobre a Gestão dos Polos Educativos e Escolas Satélites do Ensino 

Básico, no processo de afirmação do sistema educacional, objetos de abordagem 

específicos ainda neste capítulo. 

 Digno de referência, o papel preponderante dos professores formados na 

viabilização do processo de direção, administração e gestão do sistema educativo 

considerando a escassez de profissionais da área para assumir a “direção” e gestão dos 

Polos Educativos, Escolas Satélites, Delegações do Ministério de Educação nos 

municípios e ilhas, direções das escolas secundárias, de entre outros serviços, 

departamentos e instituições de educação. Até ao momento atual, não foram feitos 

investimentos de grande envergadura na formação de quadros específicos para a 

assunção da direção e administração escolar pelo que professores muito dedicados e de 

reconhecida experiência profissional no domínio da gestão pedagógica têm sido 

designados para as funções de direção até ao momento atual. 

De mencionar que, não obstante, as conquistas, paira a consciência dos desafios 

da qualidade (…), “a meta da qualidade cujos impasses cremos ser mais de ordem 

administrativa, política, burocrática do que Pedagógica. O desafio do IP é a promoção 

da equidade da qualidade da educação básica, através de ofertas formativas de 

qualidade, capazes de assegurar aos cidadãos cabo-verdianos a igualdade de 

oportunidades de sucesso no mundo globalizado. Pelo trilhado e pelo sonhado, o IP 

insiste em investimentos imperativos para a sua inevitável transformação em Instituição 

do nível Superior” (IP, 2010). 
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 Assim aconteceu e, o Instituto Universitário da Educação (IUE) foi criado 

através da Portaria nº 46/2014 publicado no Boletim Oficial de 10 de Setembro desse 

mesmo ano. De acordo com o preceituado nessa portaria, “o IUE é uma instituição 

vocacionada para a educação, a investigação pedagógica e a prestação de serviços à 

comunidade, cabendo-lhe em especial a formação inicial, contínua e em exercício de 

agentes necessários ao sistema educativo, podendo conferir graus de licenciatura, 

mestre e de doutor, cursos de estudos superiores profissionalizantes e, nos termos da 

lei, outros certificados e diplomas”.  

 Importa referir ao Artº.1º dessa Portaria nº 46/2010 de 10 de Setembro aliado à 

Portaria nº34/2012 de 19 de Julho, procedem os ajustes necessários às diversas 

situações e/ou desajustes passíveis de causar transtornos aos profissionais da docência 

titulares de cursos médios, bacharelatos, em suma, legaliza e viabiliza o acesso e a 

frequência aos cursos configurados pela IUE aos diplomados do Instituto Pedagógico 

(IP).  

 Composto pelas Escolas de Formação de Professores da Praia, de Assomada e 

do Mindelo, o IUE começou a ministrar Cursos de Complemento de Licenciatura 

visando a elevação da qualidade de formação dos professores do ensino básico 

formados até então com formação de nível médio. Na verdade, a qualificação de 

professores por áreas específicas, visa também dar respostas à nova revisão curricular e 

o alargamento da escolaridade básica de 6 para 8 anos impostos pelo Decreto-lei nº 

2/2010 de 7 de Maio, a nova LBSE objeto de referência mais abaixo neste capítulo. 

Continuando e sempre na procura da melhoria da qualidade da prática 

pedagógica e do ensino, o IUE lançou no ano universitário de 2016, na Cidade da Praia, 

cinco Cursos de Complemento de Licenciatura, na modalidade b-Learning, a saber: 

Língua Portuguesa e Estudos Cabo-verdianos, Matemática, História e Geografia de 

Cabo Verde, Ciências Naturais e Educação Artística, com a assistência técnica da 

Universidade Aberta de Portugal (UAB). Fontes do Jornal e Asemana online, considera 

o lançamento desses cursos como uma grande inovação educativa em Cabo Verde na 

medida em que confere ao professor o grau académico de licenciado em Educação 

Básica.  

O total de participantes foi de 350 professores de todas as ilhas e concelhos do 
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país. De salientar que a anteceder o curso iniciado a 14 de Março de 2016, realizou-se 

uma jornada pedagógica visando a transposição dos conteúdos dos referidos cursos para 

a modalidade online. Nela participaram 37 formadores, sendo 30 do IUE e 07 da UAB. 

Essa prática demonstra a permanente inquietude do percurso histórico da liderança das 

instituições e do país de um modo geral com relação à formação de professores o os 

desafios da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Na verdade, a elevação do nível académico através da formação de professores 

por áreas específicas veio dar respostas a aspetos relevantes da nova LBSE (Decreto-lei 

nº 2/2010 de 7 de Maio) considerando que a lei prevê o acesso à aprendizagem de 

línguas estrangeiras como o francês e o inglês, história e geografia de Cabo verde, 

lecionados na última fase do, o 7º e o 8º anos de escolaridade. De sublinhar a 

importância da aprendizagem de línguas estrangeiras para o desenvolvimento 

económico e social de Cabo Verde, atendendo a sua situação geográfica, a sua 

qualidade de país membro da Comunidade dos Países da Costa Ocidental Africa 

(CDEAO), na sua maioria de expressão francesa, por ser um país de emigração, e ainda 

pelo fato de possuir uma visão de desenvolvimento nacional integrado nos progressos 

globais.  

Com efeito, os governos que se sucederam, posicionaram o setor educativo 

como um dos seus maiores desafios, pois muito cedo entenderam que era preciso 

investir e trabalhar na luta contra a elevada taxa de analfabetismo, na formação dos 

indivíduos tendo em conta a educação como elemento que influencia e determina a 

pobreza. De acordo com QUIBBE47 (2007, p.10) citado pelo PNAE48
 (FICASE, 2011): 

“os níveis de pobreza variam grandemente e em sentido inverso com o grau de 

instrução. Deste modo, superar a pobreza e reduzir as desigualdades de oportunidades 

devem ser vistos como etapas incontornáveis do desenvolvimento do país e cuja 

concretização deve ter, em primeiro plano, o investimento contínuo na educação e na 

formação de professores, pais, encarregados de educação e comunidade educativa, no 

                                                           

47 Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-Estar (QUIBB - CV 2007) 
48 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) pertence à Fundação Cabo-verdiana de Ação 
Social Escolar (FICASE) - instituição tutelada pelo MED de Cabo Verde – juntamente com o Programa 
Conjunto das Nações Unidas formularam através de um plano as estratégias do programa de  “Apoio à 
Segurança Alimentar e Nutricional nas Escolas, com o objetivo geral contribuir para a manutenção dos 
ganhos obtidos em termos de escolarização, de melhoria da qualidade da educação, bem como da 
segurança alimentar e nutricional dos alunos do ensino pré-escolar e básico. 
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sentido de criar as condições em termos de prática pedagógica que favoreçam uma 

permanência, dos alunos mais longa no ambiente escolar”  

 Sobre esta matéria, Fay Chung, refere-se a Educação no seio da Família e a 

Educação Básica como desafios maiores e transcendentais do Séc. XXI “. A educação 

básica poderá ser, hoje e no futuro próximo, a única acessível a todos os cidadãos. Ela 

desempenha um papel particularmente crítico, uma vez que a democratização do poder 

político exige a formação de cidadãos capazes de controlarem tanto os seus contextos 

físicos como os políticos. Assim sendo, a erradicação da pobreza, a defesa e 

melhoramento do ambiente, a criação e manutenção de uma sociedade democrática 

compõem exigências importantíssimas ao sistema educativo e a cada um de nós em 

particular.  

Nesse contexto e de acordo com o referido mais acima nesta tese, a formação de 

professores é, vista por Estrela, (2002), como um problema político, pois os professores 

são formados para uma escola que exerce determinadas funções dentro de uma 

sociedade concreta, portadora de um passado e de um ideal de futuro, e que, por isso, 

assinala ao cidadão determinados papéis dentro da polis, para o desempenho das quais 

deve ser educado.  

Atualmente, essa sociedade específica sofre, cada vez mais, influências do 

exterior, resultante do processo de globalização, e no mundo globalizado, dominado 

pelo impacto do conhecimento científico e tecnológico em todas as dimensões da vida 

social, é natural que as instituições de formação de professores se interroguem sobre que 

formação disponibilizar aos futuros docentes para que eles possam responder 

convenientemente às exigências da escola e ou do sistema educativo do presente e 

sejam recetivos às perspetivas do futuro.  

Em Cabo Verde, as escolas de formação tiveram o cuidado de integrar nos 

planos de estudos dos cursos de formação professores da disciplina de gestão e 

administração escolar o que aliado à experiência profissional docente, seguramente terá 

contribuído positivamente no seu desempenho quando chamado a desempenhar funções 

de direção e gestão escolar e/ou de departamentos e instituições do setor da educação da 

independência ao momento atual.  

Assim como se referiu mais acima nesta tese, e tal como se verifica em qualquer 
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parte do mundo, em Cabo Verde, o processo de qualificação de um indivíduo não se 

esgota na “formação inicial”, devendo assim prosseguir ao longo da carreira, de forma 

coerente e integrada, respondendo às necessidades de formação sentidas pelo próprio e 

às do sistema educativo, resultantes das mudanças sociais e/ou do próprio sistema de 

ensino, pois de acordo com (Rodrigues & Esteves, 1993, p. 41), “não se trata, pois, de 

obter uma formação inicial, válida para todo o sempre, mas ajustá-la às necessidades 

emergentes e contextuais”.  

Segundo Brito (2011), no decurso do desempenho das mais diversas funções 

pedagógicas, em Cabo Verde, os professores foram “desviados” e ou “transformados” 

em gestores, diretores e administradores do sistema educacional, fazendo “nascer 

verdadeiros líderes” ( Goleman e Boyatziz e M’Kee, (2003).Porquanto, deste trabalho 

fazem parte duas personagens, um que na base da sua formação esteve a EHPPE e outro 

a EMP cujo fato de não terem tido na respetiva formação de base e ou específica, o 

curso de direção e gestão não lhes tira o mérito, na medida em que ambos foram 

excelentes professores, diretores de escolas, delegados do ME, e afirmam, “no seu 

quotidiano profissional, souberam cultivar as relações interpessoais levando os 

colaboradores a participar do trabalho em equipa em benefício do coletivo”,   

“A pedagogia apreendida no curso de formação de professores na EHPPE e na 

EMP, foi posta em prática ao serviço do processo de ensino aprendizagem e, de 

maneira especial transportada para a direção, e gestão de escolas, delegações de entre 

outros departamentos e serviços (…), “o espaço direção, administração”, não era 

outra coisa senão uma continuidade do espaço pedagógico, a sala de aula” (…), 

(Varela & Brito, (2011).   

 Em síntese, o fato de não possuir formação especifica para o exercício de 

direção e gestão escolar ou de delegado do ME, não foi de modo nenhum utilizado 

pelos líderes das instâncias de decisão utilizado como “excuses” para retardar ou se 

deixar a escola sem e sem direção. Ainda nos dias de hoje, apesar dos avanços em 

termos da normalização do sistema educacional, as escolas, as delegações bem como 

outros serviços do ME estão na sua grande maioria por docentes com qualificação o que 

comprova uma vez mais a importância da formação de professores para Cabo Verde. 

3.1.2. O Decreto-lei nº 103/III/1990 – Lei de Bases do Sistema Educativo.  
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Em 1990, foi publicada através do Decreto-lei nº103/III/90 – antiga Lei de Bases 

do Sistema Educativo. Esta lei configura-se num documento muito importante para o 

sistema educativo, uma vez que define os princípios fundamentais da organização e 

funcionamento do sistema educativo, incluindo os sistemas de ensino público e o 

privado. A formação integral do indivíduo e a erradicação do analfabetismo 

independentemente da idade, sexo, nível socioeconómico, intelectual ou cultural, crença 

religiosa ou convicção filosófica de cada um são identificados de forma profunda no 

decreto. 

Com efeito, a LBSE, absorveu as alterações ditadas pela evolução do sistema 

educativo ocorrido durante a década e meia após a independência, introduzindo 

propostas de adequação profundas, de modo a dar respostas às novas exigências 

decorrentes das transformações políticas, sociais e económicas por que passava o país. 

Assim, novos figurinos surgiram para legitimar a organização e a fundamentação do 

ensino formal e de adultos e se apresentou como um dos seus sustentáculos uma nova 

conceção da avaliação como garantia do sucesso educativo. 

O Art.º 12 da antiga dessa lei delineava o sistema da seguinte forma: os 

subsistemas de educação pré-escolar, de educação escolar e de educação extraescolar, 

complementados com atividades de animação cultural e desporto escolar numa 

perspetiva de integração.  

A educação pré-escolar não obrigatória (na época) destinada a crianças dos 3 aos 

6 anos de idade, era uma das condições de acesso ao 1º ano de escolaridade do EB. Isso 

que constituía um paradoxo na medida em que não existiam Jardins de Infância em 

todas as localidades do arquipélago, não era assegurado pelo estado, não era gratuito e 

nem obrigatório.  

Efetivamente, no Art.º 13º, Seção I, a LBSE refere que,  

 “A educação pré-escolar visa uma formação complementar ou supletiva das 

responsabilidades educativas da família, sendo a rede deste subsistema essencialmente 

da iniciativa das autarquias, de instituições oficiais e de entidades de direito privado, 

cabendo ao Estado fomentar e apoiar tais iniciativas de acordo com as possibilidades 

existentes”. 
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Essa mesma lei estabelece os seguintes objetivos gerais:  

a) Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança;  

b) Possibilitar à criança a observação e a compreensão do meio que a cerca;  

c) Contribuir para a estabilidade e segurança afetiva da criança;  

d) facilitar o processo de socialização da criança;  

e) favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir uma 

eficiente orientação das suas capacidades. 

O estado através do ME é responsável pelas orientações políticas, coordenação e 

acompanhamento pedagógico. 

De acordo com essa mesma lei, a educação escolar abrange o ensino básico, 

secundário, médio, superior e modalidades especiais de ensino. 

O ensino básico com um total de seis anos de escolaridade era organizado em 

três fases cada uma das quais com dois anos de duração. Segundo essa lei, a primeira 

fase abrange atividades com finalidade propedêutica e de iniciação, a segunda fase era 

de formação geral, visando a terceira fase o alargamento e o aprofundamento dos 

conteúdos em ordem a elevar o nível de instrução. (MEVRH, 2003, p.6).  

Por ser um país insular e consequentemente de gestão um tanto ou quanto 

complexa em termos financeiros, e não só, o ensino básico está sob responsabilidade 

direta das Delegações do ME, disponível em quase todas as localidades do país com 

uma taxa de aceso superior a 96% de crianças em idade escolar (DGPOG/MED, 2012). 

O ensino secundário funciona de forma interligada e em certa medida sob a 

supervisão das DMED. De acordo com o (MEVRH, 2003, p.6), “O ensino secundário 

destina-se a possibilitar a aquisição das bases científicas tecnológicas e culturais 

necessárias ao prosseguimento de estudos e ao ingresso na vida ativa e, em particular, 

permite pelas vias técnicas e artísticas a aquisição de qualificações profissionais para a 

inserção no mercado de trabalho. Este nível de ensino tem a duração de seis anos, 

organizando-se em 3 ciclos de 2 anos cada: um 1°ciclo ou Tronco Comum; um 2° ciclo 

com uma via geral e uma via técnica; um 3º ciclo de especialização, quer para a via 
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geral, quer para a via técnica.”  

Se durante a época colonial existiam apenas dois liceus: o Liceu Adriano 

Moreira sedeado na Cidade da Praia, para cobrir todas as ilhas da Região de Sotavento 

(Santiago, Maio, Fogo e Brava) e, o Liceu Gil Eanes, na Cidade do Mindelo, para cobrir 

as ilhas da Região de Sotavento (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Boa Vista e 

Sal), em suma, responder à demanda ao nível do ensino secundário no arquipélago de 

dez ilhas. 

No entanto, após a independência, investimentos vários foram levados a cabo ao 

nível do EB quer em termos de construção, requalificação de infraestruturas escolares 

quer no domínio da formação de professores, com o objetivo de dar respostas às 

necessidades em termos de acesso. Em consequência, decorridos poucos anos verificou-

se um aumento extraordinário em termos de alunos saídos do EB e, por isso, era 

necessário um investimento rápido no sentido da criação de mais infraestruturas do ES. 

Com base nesse pressuposto, foram construídas escolas secundárias em quase 

todos os municípios e centros urbanos considerados de maior expressão. Em síntese, a 

expansão do EB, esteve na base do processo de massificação do ensino secundário em 

Cabo Verde, e hoje existem 49 estabelecimentos de ensino secundário (Anexo).  

As escolas secundárias estão sob gestão direta de um (a) diretor (a) que trabalha 

em articulação com os Delegado do ME do Concelho.  

Antes da entrada em vigor da nova LBSE (2010), as escolas secundárias 

encarregavam-se do ensino, do 7º ao 12º ano de escolaridade. De distinguir que no 9º 

ano os alunos do ES, podem fazer opção pela Via Geral, de preparação para o Ensino 

Superior ou a Via Técnica profissionalizante. 

Atualmente e, de acordo com o acima mencionado, o EB estende-se até ao 8º 

ano de escolaridade e que faz com que o ES se inicie no 9º ano. Porém, importa realçar 

que esse processo ainda caminha a passos lentos pois que nem todas as escolas básicas 

possuem condições para iniciar o processo, pelo que a generalização do alargamento do 

EB de 6 para 8 anos ainda levará seu tempo. 

Para além do PE, EB e ES os normativos que orientam o sistema educativo 

cabo-verdiano fazem referência a mais uma vertente e desta feita,  
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“O ensino médio tem natureza profissionalizante, visando a formação de 

quadros médios em domínios específicos do conhecimento. O ensino superior 

compreende o ensino universitário e o ensino politécnico visando assegurar uma 

preparação científica, cultural e técnica, de nível superior que habilite para o exercício 

de atividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de 

conceção, de inovação e de análise crítica.” (MEVRH, 2003, p.6).  

No período compreendido entre 2001 e 2016, o ensino médio, a formação 

profissional e o ensino superior passaram respetivamente para a tutela  do Ministério da 

Juventude Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos (MJEDRH) e o 

Ministério do Ensino Superior Ciência e Inovação.  

Com efeito, vários Centros de Emprego e Formação Profissional, foram criados 

no país a fim de desenvolver a formação profissional bem como do emprego ao nível 

das ilhas. De realçar ainda, a partir dos anos 2010, a criação do Núcleo da Educação, 

Qualificação e Emprego sob tutelas do MJEDRH, MED e MESCI, com vista a gerir e 

promover o desenvolvimento do recurso humano qualificado para o desenvolvimento 

do país de uma forma geral. 

A massificação do ES provocou o desenvolvimento do ensino superior do 

domínio público e privado, disponível nas Cidades da Praia, de Assomada no interior da 

Ilha de Santiago, do Mindelo e ainda a existência de alguns Polos universitários em 

determinadas ilhas como o Fogo. 

Existem atualmente em Cabo Verde um total de 11 universidades e institutos de 

formação superior, sendo a maior parte delas sediadas na Cidade da Praia, Capital do 

país e na Cidade do Mindelo na Ilha de São Vicente.  

Segundo o MEVRH, 2003, p.8, a educação e alfabetização de adultos, 

anteriormente denominada de, “ educação extraescolar desenvolve-se em dois níveis: a 

educação básica de adultos que abrange a alfabetização, a pós-alfabetização e outras 

ações de educação permanente, tendo como objetivo a elevação do nível cultural; a 

aprendizagem e as ações de formação profissional, orientadas para a capacitação e para 

o exercício de uma  profissão. A Lei de Bases previa ainda modalidades especiais de 

ensino, relacionadas com a educação especial, a educação para crianças sobredotadas; e 
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o ensino a distância.”  

Em relação à gestão do sistema educativo, foi criado em todos os concelhos, as 

Delegações do ME, na pessoa do Delegado e respetiva equipa, direta ou indiretamente 

são responsáveis pela gestão e desenvolvimento das políticas educativas emanadas a 

partir dos serviços centrais, adaptando-as, inovando de acordo com os normativos e as 

especificidades de cada ilha. “O estado, através do Ministério de Educação e seus 

órgãos competentes, dinamizará por diversas formas a participação dos cidadãos e 

suas organizações na caracterização dos objetivos da Educação.” (Ponto 3, Art.4º, Lei 

nº103/III/90 de 29 de Dezembro). Essa mesma lei, no seu Art.º 4, Ponto 1, sublinha,  

“A escola Cabo-Verdiana deve ser um centro educativo capaz de proporcionar o 

desenvolvimento global do educando, em ordem a fazer dele um cidadão apto a intervir 

criativamente na elevação do nível de vida da sociedade.”  

No entanto, e subsequente a todas estas transformações, o Sistema Educativo de 

Cabo Verde toma uma situação sempre prospetiva, de modo a que o presente se torne “ 

(…) o caminho das transformações que se pretendem desenvolver no futuro.” 

(MEVRH, 2003, p.3). Assim, a revisão sistemática dos documentos que suportam o 

sistema educativo tem sido de total pertinência na mobilização de recursos para atingir 

os objetivos. 

A revisão da antiga Lei de Bases do Sistema Educativo “será uma necessidade a 

concretizar no âmbito do Plano Estratégico, para que as orientações que vierem a ser 

definidas; ao nível da Pequena Infância; do alargamento da Escolaridade Obrigatória; 

da reformulação das estruturas curriculares do Ensino Secundário; da reestruturação 

do Ensino Técnico e sua integração com a Formação Profissional; da consolidação e 

expansão da Educação de Adultos; do reforço, regionalização e desenvolvimento do 

Ensino Superior e Investigação Científica; da modernização e regulamentação de todo 

o Sistema Educativo; possam enquadrar-se numa base legal ajustada aos grandes 

princípios que deverão orientar a política educativa nos próximos 10 anos.” (in 

http://educom.sce.fct.unl.pt, em 24/04/2009). 

A alusão intensa sobre o Decreto-lei nº 103/III/90, antiga LBSE, neste trabalho 

deve à importância que ela teve no processo de desenvolvimento do sistema educacional 

em Cabo Verde muito referenciado nos pontos precedentes. Importa ainda uma 
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particular alusão ao Art.º 4 que estipula 8 pontos relevantes sobre os Direitos e Deveres 

subjacentes à educação: 

Todo o cidadão tem o direito e o dever da educação. 

A família, as comunidades e a autarquia locais têm o direito e o dever de 

participar nas diversas ações de promoção e realização da educação. 

O Estado, através do Ministério da Educação e seus órgãos competentes, 

dinamizará por diversas formas a participação dos cidadãos e suas organizações na 

concretização dos objetivos da educação. 

O Estado promoverá progressivamente a igual possibilidade de acesso de todos 

os cidadãos aos diversos graus de ensino e a igualdade de oportunidades no sucesso 

escolar. 

O Estado criará dispositivos de acesso e de frequência dos diversos graus de 

ensino em função dos meios disponíveis. 

Em ordem a assegurar as condições necessárias á fruição dos direitos e o 

desempenho dos deveres dos cidadãos em matérias educativas, o Estado deverá velar 

pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema público de educação, com 

prioridade para a escolaridade obrigatória. 

O ensino particular observará o disposto na presente lei quanto aos princípios, 

estrutura e objetivos da educação, sem prejuízo da prossecução de finalidades 

específicas e de modalidades de organização que lhe sejam autorizadas.  

Um subsistema de educação extraescolar promoverá a elevação do nível escolar 

e cultural de jovens e adultos numa perspetiva de educação permanente e formação 

profissional.      

Também digno de alusão, o Ponto 2 do Art.º 11, assinalando em diversas alíneas 

as tarefas da escola e do processo educativo que nela se desenvolve, nomeadamente: 

Proporcionar á geração mais jovem a consciência crítica das realidades 

nacionais. 

Desenvolver e reforçar em cada indivíduo o sentido patriótico e a dedicação a 



  

 

 

191 

 

 

 

 

191 

todas as causas de interesse nacional. 

Desenvolver o apreço pelos valores culturais e nacionais e o sentido da sua 

atualização permanente. 

Estreitar as ligações do ensino e da aprendizagem com o trabalho, favorecendo a 

assimilação consciente dos conhecimentos científico e técnico necessários ao processo 

global do desenvolvimento do país. 

Incentivar o espírito criativo e a adaptação às mutações da sociedade, da ciência 

e da tecnologia no mundo moderno. 

Promover o espírito de compreensão, solidariedade e paz internacionais.    

O processo de normalização gradativa do sistema educativo foi muito importante 

tendo em conta que as leis são criadas para orientar, estabelecer regras, caminhos e 

metas a atingir. As leis são criadas e implementadas de acordo com as necessidades de 

cada época, porém a educação enquanto ciência é dinâmica e daí a necessidade de 

revisão e de acordo com as exigências do próprio sistema. Por conseguinte, a 

necessidade de revisão, criação de novas leis e a consequente revogação visando 

ajustamentos e respostas oportunas às inovações dialeticamente impostas. 

A verdade dos fatos é que no decorrer das reformas implementadas nos anos 90, 

os ganhos significativos em termos de evolução do sistema educacional em todos os 

sentidos comparativamente ao período da independência, impunha-se a criação de uma 

legislação no sentido da regularização da direção de escolas bem como a renovação do 

Decreto-lei nº 103/III/90, a antiga LBSE. Na verdade, foram criadas dois decretos-leis 

importantíssimos, cumprindo o anunciado pelo PE do MEVRH (2003) e seguidamente 

objetos de abordagem.  

3.1.3. O Decreto-lei nº 77/94 – A Gestão de Polos do Ensino Básico. 

O Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro, regula a direção, administração e 

gestão das escolas públicas do ensino básico, definindo os seus órgãos de direção 

(Conselho do Pólo), de administração (Direção/Gestor) e de gestão pedagógica 

(Gestor/Núcleo Pedagógico), com indicação do seu modo de constituição, 

funcionamento e atribuições. 
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3.1.3.1.Conselho do Pólo Educativo.  

É um órgão colegial deliberativo, responsável pela coordenação dos diversos 

sectores da comunidade, responsável pela orientação das atividades com vista ao 

desempenho global e equilibrado da educação na respetiva zona educativa. Dirigido 

pelo Gestor e integrando três representantes do corpo docente, um do pessoal não 

docente e três representantes dos pais e encarregados de educação, o Conselho do Pólo 

é, assim, um órgão representativo da comunidade e, como tal uma importante instância 

de controlo social do desempenho da escola.  

Cabe ao Conselho do Pólo, enquanto órgão diretivo e, como tal, com funções de 

natureza estratégica, tomar as decisões mais importantes da vida do Polo, definindo os 

princípios que orientam as relações da escola com a comunidade, as instituições e 

organismos de responsabilidade em matéria educativa e com outras escolas nacionais e 

estrangeiras, definir os critérios de participação do Pólo em atividades culturais, 

desportivas e recreativas, bem como em ações de outra natureza a que posa prestar 

colaboração. Embora a lei não o diga expressamente, estas atribuições permitem ao 

Conselho do Pólo aprovar projetos educativos de médio prazo, orientando assim o 

desenvolvimento da escola de modo a corresponder às demandas sociais e às 

orientações de política educativa superiormente definidas. 

Cabe-lhe ainda, no exercício das suas funções de direção e administração, 

aprovar o plano anual de atividades e o orçamento anual do polo, que são instrumentos 

de gestão previsional de curto prazo, propostos pelo gestor. Atua ainda como instância 

de resolução de conflitos da escola, para o que se acha vocacionado em virtude da sua 

relativamente ampla representatividade. 

Por outro lado, o Conselho do Pólo tem funções de natureza consultiva, 

cabendo-lhe, nesta qualidade, pronunciar-se (emitindo pareceres) sobre os casos de 

indisciplina que surjam e estejam dentro das atribuições da escola e bem assim sobre 

outros problemas que lhe forem submetidos pelo gestor.  

3.1.3.2. Direção do Pólo. 

É assegurada por um órgão singular, denominado Gestor, que é coadjuvado por 

um ou mais adjuntos, cabendo-lhe planear, organizar, dirigir, executar e controlar toda a 
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política educativa da escola. Cabe-lhe, assim, assegurar a execução das normas e 

orientações superiores, gerir os meios humanos, materiais e financeiros de modo a 

assegurar o funcionamento adequado da escola, cuidar da conservação do edifico e dos 

equipamentos, coordenar e controlar o funcionamento da cantina escolar, efetuar visitas 

de supervisão das aulas e apoiar pedagogicamente os professores, promover a 

cooperação escola/comunidade, avaliar o desempenho dos professores e do pessoal 

administrativo, gerir as questões disciplinares da escola. 

Compete, outrossim, ao gestor assegurar a elaboração dos planos de atividades e 

orçamentos anuais, assegurar a sua execução e prestar contas do desempenho da escola, 

nomeadamente através informações ou relatórios de atividades, que deve elaborar 

periodicamente para conhecimento da Delegação concelhia e do ME. 

Entre outras atribuições, cabe ao gestor presidir às reuniões do Conselho do Pólo e do 

Núcleo Pedagógico, assegurando as condições para o sucesso do ensino aprendizagem, 

o que faz dele a figura central da gestão da Escola. 

Resumindo, pode dizer-se que o gestor exerce basicamente três funções: de 

Administrador (pois administra recursos humanos, materiais e financeiros), de 

Conselheiro Pedagógico (posto que lhe cabe dinamizar a ação pedagógica no polo, 

presidindo ao Núcleo Pedagógico e interagindo com os coordenadores pedagógicos), e 

de Animador Social (visto que lhe cabe promover e dinamizar o estreitamento da 

ligação da escola com a família e a comunidade, como pressuposto básico para o 

desenvolvimento e o sucesso de toda a ação pedagógica. 

3.1.3.3. Núcleo Pedagógico.  

O Núcleo Pedagógico, é presidido pelo Gestor do Pólo. É constituído por 

professores e conta ainda com a presença de um coordenador pedagógico, quando 

possível. Trata-se de um importante órgão de gestão pedagógica da Escola, pois que 

lhe cabe: promover a qualidade do ensino-aprendizagem, através do debate entre os 

professores de assuntos de natureza pedagógica, da confeção do material didático, da 

coordenação das reuniões de planificação pedagógica por ano de escolaridade, da 

divulgação e intercâmbio de informações e bem assim através da sua participação nas 

iniciativas desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos (Varela (2007). 

Ao Núcleo Pedagógico cabe ainda participar no processo de avaliação dos 
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alunos, elaborando as propostas de provas de avaliação, e bem assim dos docentes, 

emitindo parecer sobre o seu desempenho anual, sendo esta última competência 

atribuída a este órgão pelo Decreto-regulamentar nº10/2000, de 4 de Setembro. 

Segundo Varela (2007), “A aprovação do Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de 

Dezembro, que define o regime de direção, administração e gestão dos polos 

educativos do ensino básico, veio, mudar a forma da organização das escolas, 

conferindo aos mesmos condições para a conquista de amplos espaços de autonomia na 

organização e prestação do serviço educativo, num quadro que propicia ampla 

participação da comunidade educativa na vida da escola, rompendo assim com a 

tradição de uma gestão centrada na figura de uma só pessoa (o então diretor da 

escola), confinada, outrora, ao exercício de funções de índole essencialmente 

burocrática”. 

3.2. Novo modelo dos órgãos de gestão do ensino secundário. 

Com a aprovação do Decreto-Lei nº 20/2002, de 19 de Agosto, a gestão dos 

estabelecimentos públicos do ensino secundário tornou-se mais democrática e 

representativa, com a abertura de quase todos os órgãos de gestão à participação dos 

representantes dos professores, alunos e pais e encarregados de educação. 

Por outro lado, o diploma consagra maior autonomia das escolas secundárias, 

conferindo um vasto leque de competências aos diversos órgãos, nos planos 

administrativo, pedagógico, disciplinar e financeiro, e favorece-lhe a criação da sua 

própria identidade, com a elaboração do regulamento interno, do projeto educativo e de 

outros instrumentos de gestão, aspetos que retomaremos mais adiante. 

3.2.1. Gestão Pedagógica e Administrativa das Escolas Secundárias. 

A gestão pedagógica e administrativa das escolas secundárias é assegurada pelos 

seguintes órgãos:  

Assembleia de Escola 

Conselho Diretivo 

Conselho Pedagógico  
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Conselho Disciplinar 

3.2.2. A Assembleia da Escola. 

É um órgão plural e de carácter deliberativo, composto por representantes de 

todos os sectores da escola designadamente: representantes dos alunos, do pessoal não 

docente, do pessoal docente, dos pais, da autarquia local, um elemento da sociedade 

civil e os membros da Direção, do Conselho Pedagógico e Conselho de Disciplina. A 

periodicidade das reuniões ordinárias é de três meses e as extraordinárias sempre que a 

natureza dos assuntos as justificarem.  

É neste órgão que, fundamentalmente, se determina a política educativa da 

escola e se promove a sua autonomia, posto que lhe estão consignadas funções 

relevantes que abarcam todos os sectores da vida da escola. Com efeito, o citado no 

diploma atribui à Assembleia da Escola o poder de determinação das orientações 

fundamentais da vida da escola, nomeadamente o de aprovar importantes instrumentos 

de regulação, planeamento e controlo, a saber: instrumento de regulação interna 

(regulamentos internos); instrumentos de gestão previsional, como o projeto educativo 

(plano estratégico); o orçamento privativo, o orçamento e os planos de atividades 

(planos operativos);instrumentos de prestação de contas, como os relatórios das 

atividades e as contas de gerência. 

Através deste órgão, corporiza-se, igualmente, a função de controlo social do 

desempenho da escola, através da participação de representantes da comunidade escolar 

(alunos, professores, pessoal não docente) e de diversos segmentos da sociedade (pais e 

encarregados de educação, representante da autarquia local e da sociedade civil, de entre 

outros.  

3.2.3. O Conselho Diretivo. 

É o órgão de administração por excelência da escola. Difere em muitos aspetos 

do órgão anteriormente existente. Assim, além do Diretor, dos Subdiretores e do 

Secretário, o atual Conselho Diretivo conta com um Vogal eleito pelos pais e 

encarregados de educação e integra, ainda, um Subdiretor dos assuntos sociais e 

comunitários. 

É de salientar que é este órgão que executa as políticas educativas da escola, que 
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decide e implementa as prioridades, pois traça as metas e as formas de a concretizar 

com eficiência e eficácia. Elabora também todos os instrumentos de gestão previsional e 

de controlo de gestão, submetendo-os à aprovação da Assembleia da Escola. Em suma, 

assegura a administração do estabelecimento de ensino nos diversos aspetos que se 

prendem com o cumprimento da sua missão. 

3.2.4. O Conselho de Disciplina. 

Neste novo modelo de gestão introduzido pelo diploma em apreço, reforça-se a 

autonomia disciplinar da Escola, passando o Conselho e Disciplina a ocupar-se não 

apenas das questões disciplinares dos alunos, como anteriormente, mas também das 

relativas aos professores e demais funcionários, possuindo, além de funções de natureza 

preventiva ou pedagógica, o poder de instrução dos processos disciplinares, salvo os de 

maior gravidade, envolvendo professores, os relativos aos membros dos órgãos de 

direção, que ficam a cargo da Inspeção-geral, de acordo com a lei. 

3.2.5. O Conselho Pedagógico. 

Para além das atribuições que anteriormente possuía (planificação, controlo, 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem), passa a ocupar-se de 

questões como a orientação vocacional e profissional dos alunos, dando maior ênfase às 

atividades de inovação pedagógica e de procura ativa de soluções tendo em vista a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, nomeadamente através de ações de apoio, 

acompanhamento e capacitação dos docentes, mormente dos menos qualificados, e das 

atividades de recuperação de alunos com dificuldades de aprendizagem. 

A análise das inúmeras competências deste órgão traduz a preocupação no 

sentido de favorecer a construção efetiva da autonomia pedagógica das escolas, a qual 

depende, largamente, da capacidade de iniciativa, da criatividade e do dinamismo dos 

membros do Conselho, designadamente do Subdiretor Pedagógico e dos Coordenadores 

da Disciplina, aos quais incumbe liderar o desenvolvimento do trabalho pedagógico da 

escola, de uma maneira geral e, em especial, nas diferentes áreas disciplinares e nos 

diversos níveis. 

3.2.6. Comissões de Trabalho. 

Para fortalecer e cobrir todas as diferentes áreas da vida da escola, o diploma em 
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análise prevê a existência obrigatória de duas comissões permanentes (Higiene e 

Segurança e Manutenção da Escola; Informação, Cultura e Desporto) e deixa em aberto 

a possibilidade de as escolas, de acordo com o regulamento interno e a realidade local, 

criarem outras comissões, permanentes ou eventuais para se ocupar de outros assuntos 

específicos de cada estabelecimento do ensino, com o envolvimento de alunos, 

professores, funcionários da escola e pais e encarregados de educação. 

3.2.7. Conselhos e Direções de Turma. 

Outras instâncias importantes na vida das escolas secundárias são os Conselhos e 

Direções das turmas, que são as unidades ou células de base das escolas. Essa gestão 

processa-se de forma participada, através do Conselho de Turma, que é presidido por 

um diretor de turma (proposto pelo Conselho Pedagógico e nomeado pelo Conselho 

Diretivo) e integrado por um delegado de turma, um representante dos estudantes 

designado pela associação dos estudantes (ou por uma assembleia representativa dos 

mesmos) e um representante dos encarregados da educação designado pela respetiva 

associação (ou por uma assembleia representativa). 

Com o novo diploma, a turma passa a ser um espaço de reflexão sobre o 

processo ensino-aprendizagem privilegiando debates e análises dos problemas de que a 

turma padece no sentido de procurar soluções para os mesmos. Nessa perspetiva ao 

Conselho de Turma e aos Diretores de Turma são conferidas importantes atribuições.  

3.2.8. O Diretor de Turma.  

É, simultaneamente, professor e gestor das aprendizagens dos alunos. A lei 

define, genericamente, o seu perfil, dispondo que: deve ter boa capacidade de 

relacionamento, possuir bom senso e ponderação, sentido de tolerância, espírito 

metódico e dinamizador. Deste modo, acentua-se a necessidade de haver lideranças 

esclarecidas suscetíveis de fazer das turmas unidades de excelência na construção de 

uma escola de sucesso. 

Segundo Varela (2007), esse diploma encoraja a associação tanto dos alunos 

como dos professores e pais/encarregados de educação, cujas organizações 

representativas elegem os elementos que devem integrar os diversos órgãos da Escola, 

desde a Assembleia da Escola, passando pelos Conselhos Diretivo e de Disciplina, até 
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se chegar aos Conselhos de Turma, propiciando desta forma, o desenvolvimento de 

mecanismos de controlo social da educação. Efetivamente, estão criados os mecanismos 

essenciais de participação ativa e organizada da comunidade educativa na elaboração 

dos diferentes instrumentos de gestão e na adoção das medidas conducentes ao 

cumprimento das funções e dos objetivos da escola. A sua implementação cabal 

depende, em muito, da assunção por cada um dos agentes educativos das suas 

responsabilidades na construção da nova escola. 

3.3. A autonomia das escolas cabo-verdianas: conceito e pressupostos da sua 

construção. 

É corrente definir-se a autonomia como sendo o direito de se governar ou gerir 

por normas próprias ou como a possibilidade que uma entidade tem de estabelecer, por 

si mesmas, as regras que modulam a sua atuação. Na verdade, a vertente normativa, a 

par do contexto político prevalecente, pode desempenhar um papel importante na 

construção da autonomia da escola, favorecendo ou dificultando a iniciativa dos 

gestores e demais agentes da comunidade escolar. 

Porém, o conceito de autonomia vai muito além dimensão legal ou normativa ou 

mesmo do contexto político. Outras vertentes relevam nesse processo, nomeadamente: a 

qualidade da liderança, o ambiente e a cultura de gestão prevalecentes na escola; o grau 

de formação, de motivação e de realização individual e coletiva dos agentes da 

comunidade escolar; a disponibilidade de meios e recursos; a qualidade da relação 

existente com outras instâncias de Administração Educativa. 

Por outro lado, a autonomia da escola deve ser encarada de uma forma dinâmica, 

como algo a ser construído, como um processo e não de forma estática ou acabada. Essa 

autonomia tem uma dimensão relacional, pois que a ação dos membros da organização 

escolar é exercida num contexto de interdependência e num sistema de relações em que 

intervêm diversos atores. Daí que a capacidade de construir alianças e parceiros joga um 

papel decisivo na criação de condições para o desenvolvimento das iniciativas. Por 

outro lado, a autonomia apresenta um certo grau de relatividade e, neste aspeto, a escola 

pode ser autónoma em relação a certas coisas e não o ser em relação a outras. 

Para o autor Varela (2007), a análise comparada de experiências de autonomia 

das escolas demonstra que, por vezes, a Administração Educativa, aparentemente zelosa 
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na promoção da liberdade de iniciativa das escolas, acaba por "decretar" a autonomia, 

sugerindo e recomendando modelos ou fórmulas de regulamentos internos e projetos 

educativos que, aplicados acriticamente, levam a que todas as escolas se apresentam 

com iguais instrumentos de regulação e planeamento, como uma espécie de “produtos 

fabricados em série”. Continuando, este mesmo autor sublinha,  

“a autonomia das escolas não se decreta nem se impõe. As normas jurídicas 

podem favorecer a construção da autonomia, mas esta, em si, não se decreta, antes se 

constrói com iniciativa, criatividade e espírito empreendedor”. 

A autonomia da escola diz, portanto, respeito ao sistema educativo em geral, na 

medida em que concerne, antes de mais, à escola, como parte do sistema e, como tal, 

interessada no sucesso deste, através do desenvolvimento das potencialidades dos 

membros de toda a comunidade escolar. 

Efetivamente, à escola que cabe construir a sua autonomia, com respeito pelas 

competências que a lei lhe confere. A autonomia da escola pressupõe a conceção pela 

escola de uma identidade ou de uma imagem de marca própria, resultante da capacidade 

de definir ou redefinir a sua missão e objetivos (com respeito pelos do sistema 

educativo), projetar, organizar e controlar de forma sistemática o desenvolvimento das 

suas atividades em função do contexto em que se insere e com o envolvimento dos 

diversos parceiros, de modo a que, pela qualidade e especificidade do serviço educativo 

prestado, a escola possa diferenciar-se positivamente das outras, respondendo às 

demandas sociais, sem ignorar as normas e orientações gerais do sistema. 

Essa identidade é construída no interior das organizações educativas, através da 

capacidade dos seus órgãos de escolher e implementar o modelo de gestão que mais 

sirva aos interesses da comunidade educativa. Para atingir este nível de 

desenvolvimento, as instituições educativas devem assumir protagonismo no que 

concerne à elaboração da política educativa a ser seguida, à sua execução e avaliação. 

Assim, um instrumento fundamental da política educativa da escola e, por 

conseguinte, da construção da sua autonomia, é o seu Projeto Educativo, abordado mais 

acima. 

À luz do quadro legal vigente em Cabo Verde, pode-se facilmente constatar que, 
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tanto as escolas básicas como as escolas secundárias regem-se por normas que 

favorecem e estimulam, em larga medida, a sua autonomia – administrativa, 

pedagógica, financeira, disciplinar -, ainda que as primeiras careçam de normas 

específicas de enquadramento das diversas iniciativas que podem e têm vindo a levar a 

cabo (Varela, (2007). 

Assim, constata-se que, em Cabo Verde a nível das nossas escolas, existe uma 

praxe de liberdade e de iniciativa, bem como de assunção gradativa do poder de decisão 

em diversos aspetos da sua organização e funcionamento, nomeadamente: o 

planeamento das atividades, a mobilização e utilização de recursos, a introdução de 

inovações nos métodos e técnicas de trabalho pedagógico, o controlo da disciplina dos 

agentes educativos; a avaliação dos alunos, professores e demais funcionários, a 

manutenção, a conservação e o melhoramento das instalações e equipamentos, a ligação 

com as famílias e a comunidade e o desenvolvimento de parcerias diversas, a realização 

de atividades extraescolares; a formação e a capacitação em exercício do pessoal 

docente, a recuperação de alunos com dificuldades de aprendizagem´, a orientação 

vocacional e profissional dos alunos, a promoção de valores cívicos, culturais e éticos; a 

promoção da segurança na escola de entre outros aspetos. 

O desenvolvimento ulterior do processo de autonomia das escolas depende, em 

grande medida, do desenvolvimento da capacidade institucional das escolas, mediante a 

motivação, a formação e capacitação dos membros dos diferentes órgãos e serviços, 

mas, sobretudo, do fomento da iniciativa criadora das instituições educativas a diversos 

níveis, devendo os organismos de nível intermédio e superior (serviços centrais e 

designadamente das Delegações do ME e Escolas do qual falaremos no ponto que se 

segue) desempenhar o papel de facilitadores e encorajadores das iniciativas de base, ou 

seja, das escolas, banindo atitudes e práticas centralizadoras e castradoras da liberdade 

de criação, inovação, modernização e desenvolvimento das praxes educativas e de 

gestão escolar, afirma Varela (2007).  

É evidente que a capacidade de iniciativa é algo que deve ser objeto de 

aprimoramento. Nessa perspetiva, a elaboração, a execução e a avaliação, de forma 

amplamente participada, dos instrumentos de gestão, em especial dos projetos 

educativos de escola e do concelho, constituem vias efetivas de afirmação da autonomia 
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das instituições educativas em prol da prestação de um serviço de qualidade cada vez 

maior. 

Efetivamente, as normas jurídicas deixam campo vasto para as instituições 

educativas agirem de forma criativa e dinâmica, inovando nos seus processos de gestão 

e de desempenho e procurando formas adequadas de acrescentar valor aos serviços que 

prestam à comunidade, com o envolvimento desta, dos parceiros e, em particular dos 

agentes educativos. 

Concluindo, e de acordo com Varela, “é caso para se dizer que, contrariamente 

ao que se passa noutras paragens, em que as escolas reivindicam autonomia, em Cabo 

Verde, sem que se chegue ao ponto de “decretar” (no sentido de impor) autonomia, 

existe um quadro legal que estimula os estabelecimento de educação e ensino na 

construção efetiva da sua autonomia, importando que os mesmos tirem partido das 

inúmeras janelas de oportunidades que se lhes oferecem para projetar e realizar, em 

bases cada vez mais inovadoras, a educação de que se precisa para o atual milénio. 

3.3.1. A autonomia e os instrumentos de gestão das escolas. 

No processo de construção e conquista da sua autonomia, as escolas básicas e 

secundárias, assim como quaisquer outras instituições educativas em Cabo Verde, 

devem organizar o cumprimento da sua missão através de instrumentos de gestão 

previsional, ou de planeamento, cuja execução deve ser objeto de avaliação, conduzindo 

assim à elaboração dos correlativos instrumentos de prestação de contas a seguir 

abordados. 

  3.3.2. Os instrumentos de gestão previsional. 

Dos instrumentos de gestão previsional existentes, destacam-se de entre eles:  

Os planos de médio ou longo prazo, denominados de Projetos Educativos a nível 

das escolas secundárias do qual falaremos mais adiante, os quais podem e devem ser 

igualmente elaborados a nível dos concelhos e das escolas básicas, não por “imposição” 

legal explícita, mas por decorrência implícita desse mesmo quadro legal, que confere às 

Delegações concelhias e ao Conselho do Pólo competência genérica definir 

“estratégias” de ação educativa (Regime Jurídico do Planeamento Educativo em Cabo 

Verde), bem assim de orientações e práticas recomendadas e, de algum modo, 
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desenvolvidas com o impulso do Ministério da Educação. Conforme o referido 

anteriormente, o Projeto Educativo (de médio ou longo prazo) tem carácter abrangente 

ou sistémico, devendo seguir um quadro lógico que inclua o diagnóstico da situação, a 

definição da missão e dos valores da escola, a definição dos objetivos estratégicos, das 

ações e projetos conducentes à realização desses objetivos, do respetivo cronograma 

geral, assim como dos resultados esperados, meios e recursos a serem mobilizados, 

mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

Os planos operativos ou de curto prazo, são de periodicidade anual ou 

plurianual, estes planos não só estão previstos nas normas específicas por que se regem 

as diferentes instituições educativas públicas como na lei geral, que consagra a 

obrigatoriedade de elaboração de planos de atividades, nos quais se devem estar 

contidos, entre outros: os objetivos estratégicos, as metas, ou resultados concretos 

preconizados, as atividades a realizar e o respetivo cronograma; os responsáveis pela 

execução, os recursos necessários, as formas de verificação do cumprimento. 

O orçamento, é o plano financeiro e, normalmente, tem duração anual, embora 

se fale de orçamentos-programas, que têm maior longevidade e obedecem a uma 

filosofia de gestão própria. O orçamento consiste na previsão realista das receitas a 

serem arrecadadas e das despesas a efetuar, tendo em conta as tendências dos anos 

anteriores, o contexto em que se atua, a natureza e a magnitude das tarefas planificadas 

e as possibilidades de mobilização dos recursos, além, obviamente, das disposições 

legais aplicáveis. A nível da Escola Secundária, que possui um orçamento privativo, 

existe um modelo próprio de orçamento, acontecendo algo similar nas delegações, cujo 

orçamento se integra no do Ministério. Já nas escolas básicas, não existe um formulário 

de orçamento, que, no entanto, pode inspirar-se no das escolas secundárias, 

discriminando, na coluna das receitas, as atividades de geração de fundos (rubricas de 

receitas) e os respetivos montantes, enquanto na coluna das despesas, os previsíveis 

encargos, descrevendo os montantes por rúbrica. 

3.3.3. Instrumentos de prestação de contas. 

 A autonomia processa-se num quadro de assunção da responsabilidade das 

instituições e dos agentes educativos, que devem cumprir as normas reguladoras da sua 

autonomia, designadamente através de instrumentos de prestação de contas dos quais se 
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destacam os seguintes: 

O relatório anual de atividades – Trata-se de um documento no qual se espelha 

a execução do plano de atividades, apresentando-se, de forma circunstanciada, as ações 

levadas a cabo, analisando-se os resultados alcançados, assim como eventuais 

constrangimentos ou insucessos. Não sendo um mero reportório de realizações, o 

relatório é um instrumento de autoavaliação, logo de análise do percurso feito, devendo 

apresentar sugestões de melhoria para o ano subsequente. 

Os balancetes mensais (e trimestrais, no caso das escolas secundárias) – 

Destinam-se a acompanhar e a refletir a execução orçamental de cada mês, com a 

contabilização, por capítulo e rubrica, das receitas obtidas e das despesas efetuadas, 

indicando-se o saldo que transita para o mesmo seguinte. A lei só regula esta matéria em 

relação às escolas secundárias, mas constitui boa prática de gestão a sua elaboração 

pelas instituições educativas em geral, concluindo as escolas básicas e as delegações, 

podendo os modelos adotados para as escolas secundárias servir de inspiração. Os 

balancetes trimestrais das escolas secundárias devem ser remetidas ao Ministério da 

Educação, para apreciação e seguimento. 

A conta de gerência – Elaborada no fim do ano, com base na execução 

orçamental, constitui a síntese dos balancetes mensais e uma forma de prestar contas na 

gestão dos recursos financeiros. Trata-se de um balanço financeiro que deve espelhar 

como o orçamento foi executado, detalhando, por capítulos e rubricas, as receitas 

angariadas e as despesas efetuadas, com o apuramento do saldo para o ano seguinte. Só 

a escola secundária pública está obrigada a apresentar a conta de gerência que é 

submetida ao Ministério da Educação, para apreciação, e ao Tribunal de Contas, para 

julgamento. A conta de gerência permite espelhar em que medida os recursos 

financeiros são utilizados de modo a promover a iniciativa e a autonomia das escolas, 

servindo como referencial importante para a correção de medidas corretivas. 

Tanto os instrumentos de gestão previsional como os de prestação de contas 

devem ser aprovados pelos órgãos de direção colegial das escolas e representativos da 

comunidade educativa (Conselho do Pólo e Assembleia da Escola), sendo elaborados 

pelos correspondentes órgãos executivos ou administrativos (Gestor do Pólo e Conselho 

Diretivo). 
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Em resumo, a entrada em vigor do Decreto-lei 77/94 de 27 de Dezembro, que 

explicita e clarifica as questões relativas à gestão e administração dos Polos Educativos. 

Igualmente se sublinha a criação de cursos de formação contínua e, em especial, do 

Curso de Supervisão Pedagógica, ministrado na década de 2000, numa parceria entre o 

Instituto Pedagógico e o Instituto Superior da Educação que, com certeza, contribuiu 

para a melhoria do serviço prestado neste âmbito. No entanto, lacunas existem e muito 

caminho falta ainda percorrer, pelo que entendemos que a investigação desta temática 

poderia revelar-se num eventual contributo para compreender os caminhos conducentes 

à melhoria da qualidade da educação. 

3.4. O Decreto-regulamentar no 4/98 de 27 de Abril – Descentralização da 

gestão e administração do sistema educacional. 

 3.4.1. As atribuições da Delegação Educação.  

Ao abrigo do disposto no nº4, Artigo 11 do Decreto – lei nº 14/97 que aprovou a 

Orgânica do Ministério da Educação Ciência e Cultura e no uso da faculdade conferida 

pela alínea b) do nº22 do Artigo 217 da Constituição da República, o Governo decreta a 

criação das Delegações do Ministério da Educação, abreviadamente designadas de 

Delegações.  

As Delegações são serviços desconcentrados do Ministério da Educação que a 

nível de cada concelho ou ilha, prosseguem as orientações superiores e asseguram a 

orientação, coordenação e apoio aos estabelecimentos de ensino não superior, afirma o 

Art.º 1º sobre a Natureza e âmbito. 

Relativamente às incumbências, o Art.º 2º desse mesmo decreto refere que, as 

Delegações são incumbidas contribuir para a definição e materialização da política 

educativa bem como o de assegurar a coordenação, a articulação entre vários níveis de 

ensino não superior, de acordo com as orientações definidas a nível central promovendo 

a execução da respetiva política educativa É também da competência das Delegações, 

desenvolver as ações necessárias à condução do processo de ingresso no ensino 

superior, em articulação com respetivo serviço central. Faz parte dos deveres das 

Delegações, colaborar com os órgãos e serviços do ministério nas atividades da ciência, 

tecnologia e de controlo pedagógico, administrativo e disciplinar. 
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A coordenação e a garantia do funcionamento das instituições de ensino público 

assim como a orientação e o apoio pedagógico das instituições, sejam elas públicas ou 

privadas. Deste modo, a recolha, o tratamento de dados estatísticos, e sobre o 

funcionamento das estruturas da educação nos municípios e ilhas de forma a manter os 

serviços centrais informados da realidade, é da responsabilidade das Delegações. Por 

conseguinte, refletir dentro do âmbito das respetivas funções e propor medidas de 

superação fazem parte das responsabilidades que lhe são incumbidas por lei. 

Fazem parte das incumbências das delegações: colaborar no processo de 

recrutamento e seleção do pessoal docente para os estabelecimentos de ensino público, 

apoiar a formação em serviço permanente do pessoal docente e não docente, distribuir o 

material e equipamento, e zelar pela manutenção e conservação dos mesmos, garantir o 

normal funcionamento das escolas que funcionam no âmbito do sistema nacional de 

educação, em articulação com as direções dos estabelecimentos de ensino, as entidades 

locais e a comunidade, coordenar a elaboração e atualização do cadastro dos 

equipamentos educativos. 

Efetivamente, à frente das Delegações está um Delegado que nas suas funções 

deve trabalhar em colaboração com os municípios e serviços desconcentrados do Estado 

no Concelho na materialização do programa do governo, assim com executar outras 

tarefas que lhe forem legalmente confiadas ou delegadas. 

3.4.2. Os encargos do Delegado.  

A nomeação do Delegado é da competência do Ministro da Educação diz o Art.º 

6º desse Decreto-regulamentar. Essa nomeação é feita por um período de dois anos 

renováveis. Em caso de ausência e impedimentos ele é substituído por quem o Ministro 

delegar sob proposta do dele. 

As Delegações funcionam como serviços desconcentrados dos institutos 

públicos sob tutela do Ministério da Educação se assim for determinado por despacho 

do Ministro, diz o artigo 3º relativo aos serviços desconcentrados dos institutos 

públicos. 

Relativamente à Direção o Art.º 4º nos pontos 1 e 2 afirmam que as Delegações 

são chefiadas por um Delegado e junto dele funciona um conselho consultivo. O Art.º 5º 
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reforça dizendo que o Delegado é responsável pelo correto funcionamento da Delegação 

e representante do Concelho no Ministério salvo disposição legal ao contrário. 

 Na qualidade de representante do ministério na ilha ou município, as 

competências dos Delegados são definidas no Art.º 7º desse mesmo decreto-

regulamentar. Dela fazem parte, a programação, o acompanhamento visando o controlo, 

avaliação para a garantia da organização e do funcionamento das instituições educativas 

em coordenação com os serviços centrais da educação e as autoridades municipais. Para 

o desempenho dessas atividades, compete-lhe a elaboração da estratégia de 

desenvolvimento da educação, do plano de atividades de acordo com as orientações 

básicas e os objetivos fixados pelo ministério. 

Para além do plano de atividades e como garante do funcionamento da 

Delegação sob sua responsabilidade, o delegado envidar esforços no sentido do 

cumprimento dos critérios de planeamento, atualização da carta escolar, distribuição de 

manuais escolares, preparação e abertura do ano letivo no seu respetivo concelho ou 

ilha. Por conseguinte o Delegado deve dinamizar a inserção efetiva das instituições 

educativas na comunidade, e assegurar a ligação entre os serviços centrais e os 

estabelecimentos de ensino secundário nos concelhos e ilhas. 

A elaboração do projeto de orçamento da Delegação, assegurar e controlar a sua 

execução em conformidade com os critérios nacionais e as necessidades concelhias são 

também tarefas do Delegado. Outras responsabilidades como a autorização das despesas 

inscritas no orçamento da delegação com um limite exigido pela lei, submissão aos 

serviços centrais do relatório de execução do orçamento, a gestão dos recursos humanos 

materiais e financeiros de acordo com as orientações dos serviços centrais competentes 

e daí essa descentralização ser na nossa opinião de caráter um tanto ou quanto relativa 

no sentido de uma maior liberdade de ação a nível local.  

Com efeito, é da competência do Delegado, reunir periodicamente com os 

diretores de estabelecimento de ensino, pessoal docente, funcionários, animadores e 

educadores de adultos, pais e encarregados de educação e alunos para avaliação dos 

resultados alcançados, para a verificação das normas diretrizes e instruções dimanados 

dos órgãos e serviços centrais do ministério para a apreciação dos problemas comuns e 

apreciação das respetivas atividades. 
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Por serem concelhos ou ilhas, consequentemente distantes das autoridades 

centrais, compete ao Delegado, a emissão de parecer sobre os pedidos de abertura no 

concelho de estabelecimentos de ensino privado, propor o provimento e afetação de 

pessoal na Delegação de acordo com a conveniência de serviço.  

Assim sendo e nos termos da lei, o Delegado pode exercer disciplinarmente 

sobre os funcionários do Ministério, sob sua responsabilidade e fazer executar as leis, 

regulamentos administrativos, diretrizes e instruções, emitir ordens de serviço 

necessários à consecução dos objetivos fixados.  

Uma das importantes incumbências do Delegado é dispensar uma atenção 

particular à formação inicial, contínua e em exercício do pessoal docente para a garantia 

do desenvolvimento com a qualidade do processo de ensino aprendizagem dos alunos, 

não obstante estar também explícito na lei a responsabilidade dele no sentido de 

autorizar deslocações dentro do território nacional do pessoal docente e não docente, 

seja em missão de serviço, em gozo de licença, ou para frequência a ações de formação. 

Uma outra incumbência a não negligenciar, é a articulação com todas as autoridades que 

prestam serviço no concelho e entre a Delegação e os serviços centrais do ME e propor 

medidas administrativas visando a melhoria do funcionamento da educação no concelho 

3.4.3. O Conselho Consultivo. 

O Conselho Consultivo é um órgão que emite pareceres sobre a prossecução das 

atribuições do Ministério da Educação a nível concelhio, segundo o artigo 9º. 

O Art.º 10º desse decreto-regulamentar afirma que o Conselho Consultivo é 

composto pelo Delegado que o preside, por um representante da Câmara Municipal, os 

Diretores das Escolas Secundárias, o responsável pela Equipa de Coordenação 

Pedagógica, pelo responsável pela educação e alfabetização de adultos, um 

representante dos gestores de polos educativos, um representante do pessoal docente, 

um representante da associação de estudantes, um representante de pais e encarregados 

de educação, um representante do ensino privado e dois cidadãos de reconhecido mérito 

por ele designados. 

O decreto-regulamentar, no Art.º 11º, diz que compete ao Conselho Consultivo, 

pronunciar-se sobre as orientações genéricas do Ministério às especificidades de cada 
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Concelho. 

O Conselho Consultivo reúne-se ordinariamente uma vez em cada trimestre e 

extraordinária sempre que o Delegado entender ser de utilidade. São atribuições desse 

órgão: sugerir medidas que contribuam para a melhoria do funcionamento do sistema 

educativo, identificar medidas, apresentar sugestões para a consecução dos objetivos 

visando a eficácia do sistema de ensino no concelho. Esse Conselho Consultivo deve 

pronunciar-se sobre as questões inerentes ao planeamento do ano letivo e o mais que for 

sugerido a apreciar proposto pelo delegado. 

3.4.4. A Coordenação Pedagógica: o papel dos professores. 

Não podíamos deixar de referir neste trabalho que integram as Delegações, 

serviços como: a Coordenação Pedagógica, a Coordenação de Estatísticas e 

Planeamento, a Coordenação Administrativa, Patrimonial e Financeira. 

Neste trabalho, importa referir às atribuições da Coordenação Pedagógica 

considerando que à semelhança da gestão de polos educativos e escolas satélites do 

ensino básico, para essas funções também foram designados professores qualificados e 

com uma certa experiência no domínio da docência para assumir essas funções. 

Com efeito, a evolução do sistema educativo no período pós independência, 

nomeadamente, o aumento de infraestruturas escolares, a consequente demanda em 

termos de acesso, as reformas curriculares contribuiu para a melhoria do sistema de 

acompanhamento pedagógico. Daí, o Decreto-regulamentar, acima mencionado, no seu 

Art.º 14º, confere à Coordenação Pedagógica responsabilidades de: conceder apoio 

técnico e pedagógico aos professores, aos órgãos de administração e gestão dos 

estabelecimentos de ensino não superior visando a melhoria do funcionamento, da 

organização e da qualidade do ensino e aprendizagem. Para isso, diz a lei, que a 

coordenação pedagógica deve no exercício das suas funções, zelar pela reflexão, 

elaboração de documentos e suportes didáticos de apoio aos professores no desempenho 

da prática pedagógica, pois que cabe a ela fazer o seguimento e coordenação da 

avaliação da aprendizagem dos alunos dos estabelecimentos de ensino público e privado 

ao nível do município ou ilha. 

Atendendo o mencionado no parágrafo anterior, cabe ainda à coordenação 
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proceder à análise das avaliações bem como o levantamento dos fatores determinantes 

do insucesso escolar. 

Em conclusão, à coordenação pedagógica compete, assegurar a implementação 

de todas as normas e orientações de natureza pedagógica e propor medidas que 

favorecem a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. 

3.5. O Decreto – lei nº 2/2010 de 7 de Maio – A nova Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

3.5.1. O alargamento da escolaridade básica e a inovação curricular. 

Apesar de ter sido revista em 1999 através do Decreto-lei n.º 113/V/99, o 

Decreto-lei 103/III/90, a antiga LBSE, operou durante vinte anos, e veio a ser revogada 

em 2010 com a entrada em vigor do Decreto-lei Nº2/2010 de 7 de Maio, a atual LBSE 

cabo-verdiano. (Cf. Anexo). 

Se na lei anterior o sistema educativo compreendia 3 subsistemas, a atual LBSE 

evolui no que concerne à revisão dos curricula, adotando a Abordagem por 

Competências (APC), determina o alargamento da escolaridade básica gratuita de 6 para 

8 anos e a previsão do aumento gradual da obrigatoriedade do ensino até abranger o 12º 

ano de escolaridade no horizonte de 2015 em Cabo Verde, esta última será um percurso 

e uma luta longe de ser atingida. 

A nova LBSE integra a componente de formação técnico-profissional, 

permitindo a articulação com o preceituado no Plano Estratégico da Política de 

Formação, Qualificação e Emprego, consubstancia e concretiza a mudança da Agenda 

do Ensino-Técnico Profissional (ETP) definida através da Política Integrada de 

Educação Formação e Emprego (PI EFE), documento homologado no ano de 2013 

pelas tutelas: o MJEDRH, o MED e o MESCI. (cf. Anexo a I Série do B.O. nº 59 de 1 

de Novembro de 2013).  

O Decreto-lei nº2/2010 – nova LBSE, coloca ênfase também na política de 

afirmação da língua nacional cabo-verdiana, com vista ao aprofundamento do 

conhecimento e da afirmação da escrita enquanto primeira língua de comunicação oral. 

Na contemporânea LBSE, salienta-se a necessidade e continuidade evolução e 

regulação do subsistema de ensino pré-escolar, privilegiando o desenvolvimento de uma 
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política integrada com vista a ampliar as condições para a generalização da educação 

pré-escolar. Essa mesma lei clarifica o papel do Governo, no que tange, à 

coordenação/orientação pedagógicas, formação do pessoal concernentes, bem como a 

determinação dos objetivos gerais e diversos dispositivos para a educação das crianças 

antes da escolaridade obrigatória. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE INVESTIGA ÇÃO. 

 

4.1. Desenho de estudo. 

A liderança tem sido em vários países do mundo objeto de investigação, porém, 

em Cabo Verde, a produção do conhecimento científico nessa matéria é ainda muito 

incipiente. Esse fato pode estar ligado à história recente: da liderança do país de per si, 

do ensino superior e consequentemente do processo de direção e gestão de escolas que 

tem sido materializada através da designação de professores com desempenho notáveis 

no trabalho com os alunos nas salas de aula e com a comunidade educativa. Em relação 

a esse assunto J. Brito (2015), afirma que, “a gestão do ensino é algo muito complexo e 

não pode continuar a ser feito com professores “desviados” da sala de aula para o 

exercício da liderança das escolas e outras instituições do ensino”.  

Desde o início da investigação ficou claro o Objetivo Geral e o grande desejo da 

autora de aprofundar o estudo do exercício da liderança, indivíduos com percursos 

profundamente marcados pela aposta no setor da educação e formação de professores 

em todos os momentos: da luta contra a dominação colonial pela independência, à 

governação dos “difíceis” primeiros anos de soberania, da gestão da prática pedagógica 

com os alunos nas salas de aula, e particularmente do exercício de funções de professor-

diretor de escolas do ensino básico, delegados do ME de entre outras funções de 

liderança. 

Esse grande desejo da investigadora justifica-se em parte pelo fato de durante o 

respetivo percurso profissional ter desempenhado progressivamente funções de 

liderança ao nível do Ministério da Educação em quase todos os níveis dos subsistemas: 

professora do ensino básico – professora e em simultâneo diretora de escola do ensino 

básico nos anos letivos de 1776/77 e 1977/78 na Ilha de Santo Antão, lá atrás nos 

apaixonantes primeiros anos de professora recém-formada pela EHPPE - professora de 

Geografia do ensino secundário – inspetora do ensino secundário (IGE) – diretora 

nacional da educação pré-escolar e básica e da presidente de instituição de formação de 

professores (IP), daí o vasto conhecimento dos sujeitos deste estudo bem como do 



  

 

 

212 

 

 

 

 

212 

sistema educacional cabo-verdiano. 

Entretanto, ao iniciar a pesquisa, para a autora, não estava em causa caracterizar 

lideranças, mas sim estudar protagonistas, partindo do indivíduo, deixá-lo expressar-se 

livremente, selecionar o material recolhido e com base nas narrativas construir o todo. 

Interessava à investigadora, detetar e aferir através do discurso do ator, as práticas de 

liderança. Era ainda de todo o interesse, ir ao fundo do conhecimento possível de dois 

ou mais atores, ouvi-los, fazê-los falar dos seus percursos de vida, das suas experiências 

profissionais, tentar captar os sinais que ajudassem a construir as peças do mots croisés, 

neste caso, do como se “foi construindo o líder e a liderança”. 

Segundo os autores Bogdan e Biklen, (1994: 17), “Em alguns estudos o 

investigador limita-se a traçar uma caracterização minuciosa de um único sujeito.” Não 

obstante, esta possibilidade optou-se por estudar três indivíduos, essencialmente por ter 

sido entendido como fator de enriquecimento da investigação mas também no que se 

refere às similitudes nas ações dos seus percursos profissionais em benefício do sistema 

educacional e em particular da formação de professores, do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, em suma, do processo de desenvolvimento do sistema 

educacional e em consequência do micro estado insular.  

A partir da escolha dos sujeitos a abordagem quantitativa ficou excluída. A 

metodologia qualitativa apresentava-se como aquela que melhor adequava às pretensões 

da autora, tendo em conta que estava em causa aprofundar o conhecimento pessoal e 

profissional, e procurar meticulosamente no percurso dos sujeitos, particularidades que 

fossem coerentes e/ou os equiparassem com os conceitos de líder e liderança. 

Procedendo desse modo, era necessário recorrer ao estudo das suas “histórias ou 

experiências de vida”. Assim sendo, a entrevista pareceu-nos ser o instrumento mais 

aconselhável para a realização desta investigação.  

A utilização das metodologias qualitativas de investigação na forma de estudos 

de caso [Adelman et al. 1984: 93-102; Bassey 2000; Nisbet & Watt 1984: 72-92; Stake 

2007; Yin 2001], etnográficos ou biográficos têm ganho terreno na pesquisa em 

Ciências Sociais. As características de que se revestem tornam estas metodologias 

apropriadas a uma abordagem de processos socioculturais onde as interações sociais 

constituem o objeto predominante e em que os sujeitos se assumem como agentes 
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detentores de saberes. Daí, a opção pelo método biográfico, e de acordo com Casal: 

“Entre a dissolução do sujeito pelo império do objeto e a proclamação do indivíduo 

acima de qualquer contexto e estrutura social, seria prudente explorar os espaços 

intersticiais que medeiam os dois extremos”.   

Conforme refere Vieira (2003:78), a partir destas escolhas pragmáticas era 

necessário suportá-las teoricamente, aprofundar os seus aspetos epistemológicos e 

técnicos, apurar o dispositivo investigativo, tomar o máximo de precauções para que 

ficassem acautelados os riscos de se pensar que a investigadora iria para o terreno de 

investigação e para o contato mais íntimo com os sujeitos de forma cristalina. Na 

verdade, ao deslocar-me para o terreno de investigação tinha a consciência de que não 

existiam categorias pré-construídas, porém uma firme convicção de que havia uma 

problemática pelo que procurei focalizar, escutar, refletir inserir-me o melhor possível e 

registar as entrevistas dos protagonistas que tinha como objeto de estudo, conservando o 

distanciamento intelectual que casos dessa natureza exigem. 

Segundo o autor [Erlandson 1993: 73-77] o design da investigação qualitativa é 

emergente e em cascata, ou seja, o plano vai sendo construído à medida que a 

investigação avança. O processo, baseado na utilização de métodos e técnicas de recolha 

flexíveis e na articulação entre recolha e reflexão, permite ir gerando o referencial 

teórico enquanto progride a investigação. Este modo de abordagem é congruente com a 

conceção múltipla da realidade, que é revelada mediante os significados dos atores 

sociais. O desenvolvimento da pesquisa assemelha-se a um funil, onde existem, no 

início, focalizações amplas que se vão tornando cada vez mais estreitas e nítidas 

tornando possível a observação de particularidades do discurso dos protagonistas.   

 Os pressupostos acima mencionados, constituíram o ponto de partida para o 

desenvolvimento do trabalho de intervenção do investigador, “mergulhar” no contexto 

da ação dos sujeitos [Costa 1986: 138-140 e 147-148] para ter uma “visão a partir de 

dentro” [Santos 1987: 22; Woods 1987: 18], constituindo o principal instrumento da 

investigação [Bogdan & Biklen 1994: 47; Chizzotti 1991: 82-84; Bisquerra 1989: 257; 

Lüdke & André 1986: 11] pois a natureza dos dados recolhidos depende da sua postura, 

das orientações que tomou e das suas competências metodológicas.  

4.2. Investigação qualitativa. 
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No mundo atual a investigação suportada por estudos de caso tem vindo a 

desenvolver-se e a ter cada vez uma maior reputação no campo da educação e das 

ciências sociais. Autores, como Yin e Stack (1999), embora em perspetivas não 

completamente coincidentes, têm procurado aprofundar, sistematizar e credibilizar o 

estudo de caso enquanto metodologia de investigação. Deste modo, e com base na 

aceitação de uma dicotomia entre metodologia qualitativa e metodologia quantitativa, 

esta última orienta-se por uma abordagem positivista. O método é experimental 

(hipotético-dedutivo) e o conhecimento extraído da realidade natural ou social é estável 

e quantificável, a partir de um distanciamento entre o investigador e a realidade 

estudada. Ao contrário, a metodologia qualitativa orienta-se por uma perspetiva 

interpretativa e construtivista.  

Stake (1999) sublinha três importantes e diferentes aspetos entre a perspetiva 

qualitativa e quantitativa da investigação: a) A distinção entre explicação e 

compreensão, b) A distinção entre função pessoal e impessoal do investigador; c) A 

distinção entre conhecimento descoberto e construído.  

Em relação ao primeiro aspeto, a distinção assenta no tipo de conhecimento que 

se pretende. Para este autor, a distinção não está diretamente relacionada com a 

diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos, mas sim no facto de na 

investigação quantitativa se destacar no que concerne à explicação e o controlo. Os 

métodos de investigação quantitativos surgiram do processo científico da relação causa-

efeito, para estabelecer generalizações aplicáveis a diversas situações. Do ponto de vista 

da investigação qualitativa, procura-se a compreensão das complexas inter-relações que 

acontecem na vida real.  

Em relação à segunda distinção, Stake (1999) assinala que nos modelos 

quantitativos habituais o investigador exerce um esforço para limitar a sua função de 

interpretação pessoal, desde que se inicia o desenho da investigação até que se analisam 

estatisticamente os dados. Trata-se de um período que se deve pautar pela ausência de 

valores. Na investigação quantitativa, as perguntas procuram a relação entre um 

pequeno número de variáveis. O esforço vai para a operacionalização dessas variáveis e 

para reduzir ao mínimo o efeito da interpretação, até que os dados estejam analisados. 

Aqui é importante que a interpretação não mude o rumo da investigação. Por outro lado, 
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os modelos qualitativos sugerem que o investigador esteja no trabalho de campo, faça 

observação, emita juízos de valor e que analise. Na investigação qualitativa, é essencial 

que a capacidade interpretativa do investigador nunca perca o contacto com o 

desenvolvimento do acontecimento. Stake, (1999) refere-se ainda a uma outra 

caraterística da investigação qualitativa e que direciona os aspetos da investigação para 

casos ou fenómenos em que as condições contextuais não se conhecem ou não se 

controlam. 

A terceira distinção assenta no posicionamento epistemológico e relaciona-se 

com a problemática das realidades múltiplas, na medida em que, para Stake (1999), a 

realidade não pode ser descoberta, mas sim interpretada e construída. Ou seja, em 

qualquer investigação não existe descoberta de conhecimento, como é pretensão da 

investigação quantitativa, mas sim construção de conhecimento. Desta forma, a 

investigação quantitativa procura a lógica da descoberta e a investigação qualitativa a 

lógica da construção do conhecimento.  

Para Denzin e Lincoln (1994 p.4), a metodologia qualitativa de investigação é 

uma designação genérica de um conjunto de estratégias e métodos de investigação que 

apresentam características similares entre si, baseadas em enfoques naturalistas, 

etnográficos e etogenéticos. Esta designação representa um modo interativo de recolha e 

análise dos dados e o recurso a diversas fontes através de uma combinação de métodos 

que procuram captar a dimensão subjetiva dos fenómenos sociais. A expressão 

investigação qualitativa tem sido usada como designação geral para todas as formas de 

investigação que se baseiam principalmente na utilização de dados qualitativos, 

incluindo a etnografia, a investigação naturalista, os estudos de caso, a etnometodologia, 

a metodologia de histórias de vida, as aproximações biográficas e a investigação 

narrativa (Rodríguez et al., 1999).  

Bogdan e Bilken (1994, p.16), também utilizam a expressão investigação 

qualitativa como termo genérico para agrupar diversas estratégias de investigação que 

partilham determinadas características. Neste tipo de investigação, os dados recolhidos 

são designados por qualitativos, o que significa ricos em fenómenos descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico. As 

questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis mas 
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são, antes, formuladas com o objetivo de estudar fenómenos com toda a sua 

complexidade em contexto natural.  

Entretanto, alguns autores não aceitam a dicotomia na investigação 

qualitativa/quantitativa e sustentam a existência de um ato contínuo entre esses dois 

tipos de investigação (Lessard, Hébert et al., 2005). Yin (1993, 2005) e Flick (2004), 

fazem alusão à relevância da utilização em alguns métodos de investigação, 

simultaneamente, dados qualitativos e quantitativos. A utilização de dados qualitativos e 

quantitativos, na mesma investigação, vai no sentido de olhar para estas metodologias 

como complementares e não como opostas ou rivais. Todavia, desde há muito tempo 

aplicada em domínios como a sociologia e a antropologia, a expressão “investigação 

qualitativa” não foi utilizada nas ciências sociais até ao final dos anos sessenta (Bogdan 

e Biklen, 1994: p.16). Dessa data ao presente momento, tem passado por uma grande 

evolução e utilização em áreas como: a criminologia, as ciências da educação, o 

trabalho social. A sua crescente popularidade tem sido acompanhada pela diversificação 

das práticas de investigação e realizadas contextos institucionais distintos e complexos 

no que se refere aos campos investigados.  

Às perspetivas mais tradicionais, com as quais durante muito tempo foi 

identificada, vieram juntar-se, nomeadamente, a investigação avaliativa e a 

investigação-ação. Sem ser a única abordagem privilegiada pelos investigadores que se 

reclamam destas correntes, é indubitável que os métodos da investigação qualitativa 

encontraram nestas áreas um terreno muito fértil. Também é uma evidência que a 

investigação qualitativa acolhe uma pluralidade de pontos de vista epistemológicos e 

teóricos e pressupõe uma grande variedade de técnicas, sem falar da multiplicidade dos 

próprios objetos estudados. 

Ainda sobre o conceito de investigação qualitativa, entre defini-la como «um 

termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características» (Bogdan e Biklen, 1994: 16) ou considerarmos que essa 

tarefa é «paradoxal e votada, desde o princípio ao fracasso» (Pires, 1997: 48), existe um 

longo caminho de reflexão que necessita ser percorrido com prudência e rigor, de modo 

a determinar quais os elementos caracterizadores que definem como qualitativa uma 

investigação e, ao fazê-lo, clarificam as opções metodológicas do investigador. Para 
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Mucchielli (1991: 91), “uma metodologia qualitativa é uma estratégia de investigação 

que utiliza técnicas de recolha e de análise qualitativas com o objetivo de explicitar, 

compreendendo, um “facto humano”. Este facto humano não é, em geral, diretamente 

visível. Trazê-lo à luz do dia exige esforços intelectuais realizados “em situação”, 

orientados para a sua investigação, com o objetivo de o tornar público, utilizando-se 

para o efeito técnicas específicas de recolha e de análise qualitativas dos dados. 

Estas técnicas colocam, em geral, o investigador numa posição particular, 

relativamente ao objeto da sua investigação, à própria investigação e ao grupo com 

quem partilha o processo investigativo. O fenómeno essencial é que o instrumento de 

investigação faz corpo com o investigador, está inteiramente integrado na sua pessoa; ao 

contrário das ciências naturais, em que os instrumentos são exteriores ao investigador, 

nas ciências humanas não são. Os métodos de recolha utilizados na investigação 

qualitativa exigem do investigador uma imersão total no processo de investigação o que 

faz com que não exista distância real ao objeto. Na opinião de Mucchielli, (1991: 93) 

“O investigador necessita estabelecer com os sujeitos da investigação uma relação de 

confiança, partindo do princípio que são estes que detêm a verdade”. 

4.3. Investigação qualitativa e investigação social.  

As metodologias qualitativas de investigação fornecem possibilidades 

epistemológicas e da praxis para investigar realidades sociais complexas num quadro 

em que se reconhecem as insuficiências das metodologias positivistas por tenderem a 

reduzir e a descontextualizar o social. Porém, a valorização das metodologias 

qualitativas faz-se considerando que estas podem ser compatibilizadas com aquelas 

numa perspetiva de complementaridade conciliadora. 

Autores como Becker (1994: p.91) e Silverman (1994:p.171) sublinham que as 

metodologias qualitativas resgatam dimensões consideradas indesejáveis na 

investigação à luz do paradigma positivista. Assinalam ainda, a valorização do sujeito e 

do seu papel na construção da realidade, a recuperação da subjetividade mediante a 

recolha dos significados sociais, a consideração do meio contextual da ação e a inclusão 

da criatividade e da flexibilidade metodológica, na abordagem holística do real 

conferindo um novo figurino à investigação.  

A investigação qualitativa surge como um modo construtivista de fazer ciência 
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sem desvalorizar a dimensão quantitativa dos factos sociais, representando uma opção 

legítima quando está em causa a compreensão interpretativa da realidade, não apenas 

pela busca das causas mas pelo reconhecimento das interdependências entre os 

fenómenos objetivos e subjetivos. Este tipo de investigação permite abordar os 

fenómenos sociais e gerar teorias formais que confirmem regularidades do 

funcionamento dos sistemas sociais e da ação.  

Um aspeto importante a mencionar prende-se com a flexibilidade e 

multiplicidade metodológica, o enquadramento contextual da ação social e a 

consideração dos significados e das causas dos comportamentos que compatibilizam a 

abordagem causal-explicativa com a compreensão hermenêutica de que resulta uma 

leitura plausível do real. A realidade é dada não de forma abstrata, estática e asséptica, 

mas como um quadro representacional no qual os atores se podem rever, ao mesmo 

tempo que a reconhecem como sendo a mais próxima do real. 

Para Silva (2013, p.77-99), citada pela RAS49 “o futuro da investigação social 

passa cada vez mais pelas metodologias qualitativas, mas não é fácil realizar 

investigação qualitativa nas Ciências Sociais” porquanto são reconhecidas as 

dificuldades em: 

 - Recolher e analisar os significados pois pertencem à dimensão subjetiva da 

ação, não estando, portanto, acessíveis ou disponíveis para investigação. A penetração 

no mundo da experiência privada obedece a um modo de abordagem que tem a ver com 

a postura do investigador e com as estratégias metodológicas que utiliza; 

 - Evitar os efeitos intrusivos da presença do investigador ou dos seus 

pressupostos de partida o que, não havendo cuidado, pode produzir enviesamentos na 

recolha e no tratamento das informações, comprometendo a validade dos resultados; 

 - Promover um distanciamento entre os dados e as perspetivas do investigador, 

entre os mecanismos de produção dos significados sociais e os relatos dos atores e, 

depois, a construção, em parceria, de uma “visão consensual” [Guba & Lincoln 1994: 

105-117] sobre o real; 

 - Eliminar as influências das posições de conveniência [Berger & Luckman 

1976: 66-67] e dos interesses dos sujeitos investigados, garantindo a credibilidade dos 

                                                           

49
 Revista Angolana de Sociologia. 
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informantes [Becker 1994: 91] para que os dados não sejam truncados. A escolha dos 

sujeitos e os modos de recolha dos dados devem ser criteriosos para credibilizar o 

processo e as conclusões do estudo [Colás Bravo & Buendía Eisman 1992: 275]; 

 - Captar, registar e interpretar de modo holístico e hermenêutico uma realidade 

complexa e multidimensional como os fenómenos sociais. O carácter fugaz e 

irrepetível, associado à imprevisibilidade e “invisibilidade” de muitos dos factos a 

estudar, introduz um grau de dificuldade que só o recurso a diferentes métodos e a 

variados observadores pode ajudar a superar; 

 - Desenvolver generalizações [Lüdke & André 1986: 9; Colás Bravo & Buendía 

Eisman 1992: 50 e 251] ou derivar leis gerais quando está clara a especificidade da 

situação e a contextualidade da observação. Todavia, isso não invalida as possibilidades 

de realizar extrapolações [Cook & Reichardt 1995: 185; Erlandson 1993: 31-33] quando 

se deteta alguma relação entre os traços desse contexto e os do contexto mais vasto ou 

quando o estudo, comparado com outros, revela similitudes entre os contextos. 

Entretanto, tais dificuldades não inviabilizam o recurso criativo a estas 

metodologias que vão sendo capazes de contribuir para a compreensão dos aspetos mais 

delicados, obscuros e complexos da ação social considerando especialmente a natureza 

interativa, intersubjetiva, multifacetada e feérica dos fenómenos sociais. 

Essas metodologias favorecem a abordagem e desmistificação da dimensão 

simbólica que impregna as práticas sociais em contextos de diversidade. Elas permitem 

captar relatos, descrições, discursos e documentos que se reportam aos significados, 

crenças, opiniões e práticas dos atores o que ajuda a revelar o modo como estes 

constroem e reconstroem a realidade social e como racionalizam a sua vida quotidiana. 

Deste modo, as metodologias qualitativas têm vindo a adquirir legitimidade que resulta 

da superação da noção restrita de ciência e da maturidade e respeitabilidade crescentes 

do paradigma construtivista. O aperfeiçoamento metodológico contínuo, o 

reconhecimento da pluralidade de paradigmas epistemológicos e a valorização da 

subjetividade na construção social da realidade constituem também fatores de 

credibilização destas metodologias.  

A utilização crescente e o êxito notório das metodologias qualitativas residem 

precisamente na sua capacidade de conciliar crítica e dialeticamente as abordagens 
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positivistas com as construtivistas, exigindo do investigador um exercício de ida e 

retorno entre os polos epistemológicos. Deste modo, as metodologias qualitativas, ao 

implicar mais o investigador com a realidade que investiga, conferem-lhe uma maior 

responsabilidade no que se refere à interpretação do real e à divulgação social dessa 

leitura.  

Importante aludir que o investigador constitui uma peça-chave no processo de 

investigação qualitativa, pois torna-se o “intérprete” do indivíduo ou do grupo estudado, 

preocupado em dar uma versão credível de uma realidade ao mesmo tempo que presta 

contributos à ciência social. Nesta ordem de ideias ser-se investigador social é participar 

num processo coletivo de construção da realidade, pois acaba por ficar comprometido 

com o saber, com a pesquisa, com os sujeitos e o contexto e com as exigências de 

credibilidade da investigação. Assim sendo, a sua postura ético-metodológica oscila 

entre o negociador, que tem de solicitar acesso e permanência no terreno, autorizações 

para recolha, obter anuências e informações pertinentes, o observador que capta in 

situ e in loco a realidade que analisa e o relator que serve de porta-voz dos atores 

investigados na divulgação das leituras plausíveis do real. 

Importa mencionar que entre as exigências ético-metodológicas [Schmitt & 

Klimoski 1991: 367; Justo Arnal & Latorre 1992: 48-49; Bogdan & Biklen 1994: 75-78; 

Becker 1994: 132-133] destaca-se a autenticidade ao retratar a realidade, que se refere 

ao modo de interpretar e revelar os dados com a preocupação de que eles exprimam 

fielmente o real. Tal só é possível se se considerarem os cuidados referentes à 

exaustividade da recolha de informações, à flexibilidade e multiplicidade de métodos e 

técnicas, à triangulação [Lessard-Hébert et al. 1990: 76-77 e 129; Bisquerra 1989: 264-

265; Cohen & Manion 1990: 331-351; Goetz & LeCompte 1988: 36; Silverman 1994: 

156-160] e ao “ecletismo” na análise e interpretação das fontes, perspetivas, 

significados e representações dos atores sociais. 

Enquanto instrumento da própria investigação, o investigador precisa de 

considerar seriamente a adequabilidade dos modos de abordagem dos fenómenos e da 

sua relação com os sujeitos para não só minimizar os efeitos da sua presença como 

também para penetrar corretamente nos universos simbólicos desses sujeitos, cruzando 

depois as representações destes com os seus quadros teóricos de referência daí 
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resultando uma leitura fundamentada do real. A investigação social visa, neste caso, 

tanto identificar os problemas e as suas causas, como propor soluções ou estratégias de 

intervenção para os resolver (Groulx, 1997: 55). 

Na verdade, a contribuição da investigação qualitativa para a investigação social 

apenas se tornou possível quando uma e outra deixaram de constituir práticas relegadas 

nos respetivos campos. Cada uma era definida como auxiliar ou marginal e vista como 

conflituante com outras práticas consideradas dominantes e mais legítimas. De certa 

forma, a investigação qualitativa opunha-se à investigação quantitativa e a investigação 

social à investigação fundamental. 

Parece ter sido apenas depois da institucionalização da investigação qualitativa 

no campo universitário e da investigação social no campo administrativo e político que 

a questão da contribuição qualitativa para a investigação social se colocou como uma 

opção legítima e mobilizadora a suscitar a legitimidade da investigação qualitativa para 

servir como modo de interpretação, de apreciação e de análise reconhecido e pertinente 

no campo de investigação social. 

Assim, se conclui que a investigação qualitativa reivindicou e adquiriu 

«autoridade» na esfera da investigação fundamental, no trabalho de elaboração teórica 

ou conceptual, em particular no domínio da teoria ancorada «grounded theory” ou do 

interacionismo simbólico, a tal ponto que estas opções teóricas são completamente 

identificadas com a investigação qualitativa. A investigação social apropriou-se da 

metodologia quantitativa e da estatística, de tal forma que investigação social e 

investigação quantitativa se tornaram sinónimos e intermutáveis (Groulx, 1997: 56). 

Deste modo, mais do que uma técnica de recolha de dados e menos que um novo 

paradigma de análise e interpretação, a abordagem qualitativa permite novos olhares e 

novas interrogações permitindo conceptualizar os problemas sociais. 

4.4. Critérios de cientificidade da investigação qualitativa.  

A maior preocupação de qualquer investigador ao iniciar uma pesquisa é 

encontrar formas de resolver problemas que possam afetar o rigor científico do seu 

trabalho. Como refere, Morse et al. (2002, p. 2), sem rigor a investigação “não tem 

valor, torna-se ficção e perde a sua utilidade”. Assim sendo, é fundamental que todo o 

investigador em educação se preocupe com a questão da fiabilidade e validade dos 
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métodos a que recorre sejam eles de cariz quantitativo ou qualitativo.   

O rigor e a qualidade científica da investigação qualitativa têm sido objeto de 

acesos debates e reflexões por parte de investigadores em Ciências da Educação. No 

topo dos debates: de um lado a posição dos que consideram que a natureza intrínseca da 

investigação qualitativa não precisa de se preocupar com os critérios de cientificidade 

utilizados pela metodologia quantitativa, do foro positivista, e com posicionamento 

diferente, e do outro lado aqueles que defendem que a pesquisa qualitativa deve pautar 

por critérios de qualidade científica sim, mas em termos totalmente distintos dos 

padrões positivistas clássicos assumidos pela investigação quantitativa. De mencionar 

ainda, posição não muito conhecida e ou divulgada em termos de literatura por parte 

daqueles que consideram que os conceitos abstratos de validade e fiabilidade típicos da 

pesquisa quantitativa deveriam também ser aplicados para a aferição da qualidade da 

investigação qualitativa, tendo em conta que a utilização de uma terminologia diversa 

acaba por ser prejudicial fazendo com que os métodos qualitativos sejam vistos como 

inválidos, pouco fiáveis, o que explica em certa medida a reputação negativa verificada 

ao longo dos anos em relação à investigação qualitativa. 

Muito importante de mencionar em ciências sociais e no que se refere à 

cientificidade e credibilidade, é que os investigadores que recorrem aos métodos 

experimentais e quantitativos tenham em devida atenção e sejam precavidos com 

relação a três importantes aspetos: assegurar-se da justeza dos resultados da 

investigação (critério da validade interna); especificar os limites de uma possível 

generalização (critério da validade externa); garantir que os resultados não estão ligados 

a circunstâncias acidentais e que outros investigadores, empregando os mesmos 

procedimentos com populações semelhantes possam chegar a conclusões idênticas 

(critério de fiabilidade). Deste modo, a objetividade é vista como o resultado do respeito 

por estes critérios, capazes de reduzir ou eliminar distorções que porventura possam 

acontecer no desenvolvimento do processo.  

Para (Lincoln (1995) e Guba 1984), nos estudos naturalistas, a natureza 

qualitativa dos dados leva a que a questão da qualidade informativa desses mesmos 

dados se tenha de colocar em termos distintos dos preconizados no quadro da 

investigação quantitativa. Defendem que isso não equivale a dizer que a questão do 
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rigor científico não tenha de ser colocada e debatida; mais ainda, se os critérios de rigor 

tradicionais não se adequam ao paradigma interpretativo, há que desenvolver critérios 

apropriados que demonstrem a qualidade científica dos estudos desenvolvidos sob a sua 

égide. O foco da questão coloca-se da seguinte forma: como é que o investigador prova 

que se podem acreditar, confiar e aplicar os resultados obtidos numa pesquisa que é 

relativista, subjetiva, interpretativa?.  

Com efeito, os investigadores que se situam nesta linha procuraram resolver os 

problemas da cientificidade, tal como os definiram, recorrendo à estandardização dos 

instrumentos e resultados da investigação, ao controlo das variáveis em jogo e à seleção 

aleatória da amostra, tentando neutralizar os efeitos singulares e perniciosos da 

subjetividade humana e do contexto social sobre os objetos da investigação. De 

mencionar, porém que o resultado foi paradoxal tendo em conta que as situações e 

populações assim isoladas para efeitos de controlo e comparação afastam-se 

progressivamente das situações naturais pelo que colocam em causa a pertinência dos 

dados. 

No decorrer da década de 50, foram verificadas diversas reações relativamente a 

esta situação, como Laperrièrre, (1997: 366) que refere a, “alguns investigadores 

americanos defensores de uma renovação da investigação qualitativa. Constatando, 

por um lado, a insignificância dos dados empíricos estandardizados e, por outro, a 

ausência de ligação ao real de alguma teorização claramente especulativa (Blumer, 

1940; Mills, 1959); defenderam o regresso, nas ciências sociais, da análise dos 

significados e do contexto da ação social, considerados essenciais para uma 

compreensão fundamentada da realidade. Recorrendo à sociologia interpretativa 

(Weber), à filosofia pragmatista (Pierce, James, Dewey, Mead e Cooley) e à 

fenomenologia (Husserl, Schutz, Berger e Luckmann), os investigadores qualitativos 

revalorizaram o papel da intencionalidade, dos valores e dos processos de 

interpretação da ação humana (Weber e Pierce), da mesma forma que sublinharam a 

irredutibilidade da relação entre conhecimento e participação no mundo em ciências 

humanas (Dewey). Também assinalaram a continuidade, a diversidade e a relativa 

indeterminação da experiência humana, descrita enquanto fluxo (James), e a 

complexidade do mundo social, apresentado como um conjunto de sistemas ou de 

realidades diversificadas e em interação constante (Parsons, 1951; Guba e Lincoln, 
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(1985) ”. 

Autores como Guba e Lincoln, (1985), citados por Laperrièrre, (1997: 366) 

sublinham ainda que “as perspetivas epistemológicas adotadas pelas abordagens 

qualitativas colocaram em causa, progressivamente, muitos dos postulados do 

positivismo convencional, como sejam a existência de uma realidade estritamente 

objetiva e única, podendo ser divididas em partes independentes umas das outras, a 

possibilidade de separar o observador do seu objeto de observação e de separar o objeto 

de observação do seu contexto temporal e espacial, o valor heurístico de um conceito de 

causalidade linear ou ainda a neutralidade que garantiria a metodologia em relação aos 

valores” 

Esta rutura epistemológica exigia um alargamento das definições dos modos de 

abordagem científica do social e dos critérios de validade dos resultados, pelo que, os 

investigadores qualitativos passaram a lidar, nas suas investigações, com a subjetividade 

e com as interações complexas entre os diversos níveis da realidade social sendo elas 

entendidas como objetivas ou construídas. De fato, o objetivo era controlá-las, sem as 

neutralizar, como nos métodos convencionais, tarefa essa julgada impossível, porém 

identificando o seu efeito nas relações sociais ou utilizando-as a fundo para precisar e 

aprofundar os resultados da investigação. Em outras palavras, os investigadores 

qualitativos pretendiam maximizar a validade dos seus resultados, balizando ou 

explorando os recursos da subjetividade mais do que excluindo-a do processo de 

investigação e encorajando o estudo dos fenómenos sociais em contexto natural. 

Efetivamente, os fenómenos humanos podem ser apreendidos segundo 

perspetivas teóricas diversas e utilizando diferentes focalizações na colheita e análise 

dos dados. Importa, por isso, que as escolhas do investigador sejam claramente 

indicadas visando permitir uma melhor perspetiva sobre os resultados. De igual forma, 

o juízo do investigador forma-se a partir dos seus conhecimentos formais e das suas 

análises teóricas. É toda a sua experiência que é solicitada pelo terreno, a sua visão do 

mundo, os seus sentimentos, as suas intuições e os seus valores. Ignorar esses fatos, 

seria ocultar uma parte da realidade, tornando-a invisível no processo de objetivação 

dos dados. Isso demonstra que a investigação em ciências humanas é interativa e 

reflexiva. 
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Acrescentando ainda sobre como obter a credibilidade seria “submetendo (os 

resultados) à aprovação dos construtores das múltiplas realidades em estudo” (Lincoln e 

Guba, 1991, p. 296) operacionalizados de diversas formas. De entre essas: o 

denominado “prolonged engagement”, conceito definido por Lincoln e Guba 

(1991,p.301) como “um investimento no tempo que se considere necessário para atingir 

os objetivos da pesquisa; aprender a cultura (dos participantes); testar informação 

contraditória introduzida por distorções (acima mencionado) tanto do investigador como 

dos participantes; criar confiança (nos participantes) ”; o “peer debriefing”, ou revisão 

por pares que consiste em “permitir que um par (um colega) que seja um profissional 

fora do contexto mas que tenha conhecimento geral da problemática e do processo de 

pesquisa, analise os dados, teste as hipóteses de trabalho e sobretudo escute as ideias e 

preocupações do investigador” Erlandson et al.,(1993, p. 140); e ainda o “member 

checks”, ou revisão pelos participantes, realizado no presente trabalho de investigação, 

e que consiste em devolver aos protagonistas do estudo os resultados da análise feita 

pelo investigador as informações que lhe forneceram (em entrevistas, observações 

diretas/indiretas), para que estes possam verificar/confirmar se as interpretações do 

investigador refletem de facto as suas experiências/ideias/sentimentos.  

Em resumo, os resultados de uma investigação qualitativa são sempre uma visão 

subjetiva que implica necessariamente o investigador com todo o seu background 

pessoal e profissional. Na pesquisa qualitativa chegamos sempre a uma mesma 

conclusão, ou seja, que “o fator humano é a sua maior força mas também a sua principal 

fraqueza” (Patton, 1990, p. 372). Assim, a qualidade de um estudo qualitativo depende 

do treino, do conhecimento, e sobretudo da capacidade do investigador que precisa em 

todos os momentos, estar conscientes do seu importantíssimo papel em todas as fases do 

desenvolvimento do trabalho de investigação.  

Finalmente, a questão do rigor e da cientificidade dos métodos qualitativos 

continua a ser oportuna e atual, sobretudo se se considerar o aumento significativo de 

estudos enquadrados no âmbito do paradigma interpretativo que têm sido desenvolvidos 

a nível global. 

4.5. Estratégia de investigação.  

Para Denzin e Lincoln, 1994: 282), “as estratégias de investigação incluem as 
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capacidades, pressupostos e práticas utilizadas pelo investigador enquanto bricoleur, 

que transita do paradigma e do design da investigação para a recolha dos materiais 

empíricos. Relacionamos investigação com as abordagens e métodos específicos para a 

recolha e análise dos materiais empíricos, isto é, situam os paradigmas de investigação 

nos contextos concretos e nas práticas metodológicas específicas”. Vieira (2003: 77), 

aborda “a pesquisa etnográfica como algo próximo da “bricolage”, no sentido da 

possibilidade da autonomia vs um conjunto de imposições dogmáticas”, embora 

ressalvando que a possibilidade de utilização do conceito “possa contribuir para perder 

parte do seu valor heurístico”. 

A análise documental do início deste trabalho de investigação ocasionaram em 

mim reflexões insistentes sobre a escolha do tema bem como a definição da tipologia do 

trabalho empírico propriamente dito. Estava em causa a realização de tarefas 

importantes e o melhor recurso seria o adotar como suporte os “Estudos Biográficos”, 

(Robin, 1997).  

Com base nesses pressupostos, o caminho para a concretização dos objetivos 

preconizados seria a análise dos percursos de vida pessoal e profissional dos sujeitos 

que interessavam. Na opinião de Nóvoa (1992:19), “é inegável que as histórias de vida 

têm dado origem a práticas e reflexões extremamente estimulantes, fertilizados pelo 

cruzamento de várias disciplinas e pelo recurso a uma grande variedade de 

enquadramentos concetuais e metodológicos”. No entanto, deve-se ter em consideração 

o fato desse método ser ainda objeto de imensas críticas sobretudo no que se relaciona 

com as fragilidades metodológicas ou no esvaziamento das lógicas sociais.  

Este mesmo autor assinala que a maior atenção prestada às abordagens (auto) 

biográficas em termos de investigação científica é, “…expressão de um movimento 

social mais amplo (…) uma mutação cultural que, pouco a pouco, faz reaparecer os 

sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a vivência face 

ao instituído”. De fato, o objetivo destas metodologias consiste em descrever e 

compreender o comportamento humano na sua complexidade, explicando o processo 

mediante o qual os atores sociais constroem os significados atribuídos ao social e, a 

partir daí, elaborar conceitos heurísticos que traduzam essa realidade [Bogdan & Biklen 

1994: 69-70]. Elas procuram gerar uma compreensão interpretativa do real no sentido 
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de revelar uma realidade múltipla e dinâmica, devendo ser entendidas como uma 

modalidade de investigação cujo interesse reside na interpretação dos processos sociais 

com recurso à análise reflexiva e crítica das narrativas do real. Por conseguinte, diluído 

nas estruturas ou disfarçado nas regularidades o sujeito não desaparece e a sua 

identidade vai-se construindo, processo que necessita de tempo, já que esta não é uma 

propriedade nem um produto. 

Ferrarotti (1988: 26-27) sublinha que no essencial, emerge o sujeito como ator e 

agente (…), “ O homem é o universal singular. Pela sua praxis sintética, singulariza 

nos seus atos a universalidade de uma estrutura social. Pela sua atividade 

destotalizadora/retotalizadora, individualiza a generalidade de uma história social 

coletiva. Eis-nos no âmago do paradoxo epistemológico que nos propõe o método 

biográfico. (…) Se nós somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do 

universal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 

especificidade irredutível de uma praxis individual.  

Na verdade, quando os atores relatam factos da sua vida não só os descrevem 

mas também os justificam, ou seja, dão-lhes um sentido através de teorizações que 

refletem mais aquilo que gostariam que fosse do que propriamente aquilo que ocorreu. 

Estas “teorias radicadas”, mais do que representações, indicam o sentido atribuído à 

realidade e funcionam como explicações ad hoc para os factos da vida social. 

As práticas e as representações dos sujeitos, explicitadas através dos seus relatos, 

tornam-se matéria investigável a qual permite revelar o mundo social segundo a visão 

daqueles. A questão coloca-se no modo como recolher essa visão sabendo que ela nos é 

dada como construções simbólicos que podem variar de significado de indivíduo para 

indivíduo em função da sua experiência, posição ou valores de referência. 

Os pontos de vista dos atores são reflexões geradoras de congruência entre os 

factos e os quadros de referência com que elaboram as representações do real. A 

realidade é definida não a partir da experiência em si mas da reflexão sobre esta. Por 

isso, os relatos [accounts] sobre o real devem ser analisados tendo em conta o estatuto 

do ator definido pelo seu background cultural, conforme se referiu mais acima, e a sua 

perspetiva porque a realidade é aquilo que ela representa para as pessoas. Assim sendo, 

o investigador qualitativo deve tentar recolher não esses “constructos” em si 
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[representações, significados, metáforas], mas aquilo que eles traduzem, ou seja, o que 

eles representam para os atores sociais, sendo, portanto, mais adequado solicitar a 

produção de descrições minuciosas com as quais se podem construir as categorias de 

análise geradoras de constructos conotativamente mais aproximados, logo, comparáveis. 

A investigação qualitativa em Ciências Sociais tem a tarefa de desenvolver 

estratégias metodológicas adequadas com as quais seja possível captar o relato dos 

sujeitos de modo a explicitar os quadros de representação com os quais eles constroem 

o sentido das coisas. As histórias de vida, os relatos, os testemunhos e as autobiografias 

são instrumentos apropriados à apreensão do lado subjetivo da ação humana portadora 

de significações, não descurando uma estratégia contrastativa para garantir a 

fidedignidade dos relatos e seus significados. “A identidade é um lugar de lutas e de 

conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão” 

(Nóvoa, 1992: 16), “A identidade tem uma história” (Sarup, 1996: 14), ou seja, a nossa 

identidade não é separada daquilo que aconteceu.  

Na opinião de Dominicé (1990:16), “ A vida é o lugar da educação e a história 

de vida, o terreno no qual se constrói a formação”. Assim, conhecer o gestor de hoje 

implica, necessariamente, perceber como se forjou, em que contexto se foi 

desenvolvendo enquanto pessoa e profissional, as opções que foi fazendo ao longo da 

vida e da carreira, porque se tornou, professor, diretor, gestor, governante, como se foi 

formando enquanto indivíduo, como profissional, em suma, o líder, a consolidação de 

suas conceções de gestão e de liderança.  

Não obstante ao acima referido, de referir ainda que para chegar ao 

conhecimento do outro é necessário, um mediador, que também possui a sua própria 

identidade, os seus mecanismos de escuta, os seus interesses como cidadão e 

investigador. Gera-se aqui uma dialética de risco entre quem conta e quem regista em 

que se joga o essencial do que pode não passar de uma conversa banal ou transformar-se 

num estudo biográfico na medida em que, “ao contarmos a nossa história, ao 

negociarmos o passado, ao nos engajarmos em uma relação discursiva com um 

interlocutor, ao filtrarmos a informação que disponibilizamos a ele, estamos em 

processo de construção do mundo e de (re) construção da identidade e também estamos 

reafirmando a nossa presença nesse mundo. Aqui entra também a questão da alteridade, 
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isto é, a importância da presença do outro/interlocutor como regulador da nossa própria 

experiência – o que contamos, por que selecionamos determinados acontecimentos para 

contar, como contamos, quais os comentários que adicionamos às histórias (…)” Roland 

(2003: 118). 

Entretanto, a aceitação e gestão correta destes riscos e virtualidades decorrentes 

da “micro-relação social” estabelecida entre investigador e biografado» (Casal, 1998: 

102) são condição essencial para explorar todas as potencialidades heurísticas do 

método biográfico. O entrevistador não pode ser uma entidade fictícia, o entrevistado 

fala para alguém e o “relato de uma história de vida acontece porque previamente se 

acordou e se assumiu entre entrevistador e entrevistado estabelecer uma interação social 

de diálogo e mútua compreensão” (Casal, 1998: 103). Ainda, na opinião desse mesmo 

autor, os fundamentos epistemológicos do método biográfico não podem ser 

encontrados nos cânones da epistemologia clássica, mas sim nas virtualidades da 

hermenêutica, recorrendo à fusão de “Três horizontes de sentido – o horizonte da 

história individual, o horizonte da história social e o horizonte do intérprete -, ponto 

esse que o intérprete deverá identificar e que a biografia nos dá a ver” (…). O relato 

biográfico não pode ser entendido apenas como o relato de um conjunto de 

acontecimentos, de uma vida, mas o relato de uma interação social em que se apoia o 

próprio relato e da qual este passa também a fazer parte.  

O valor e a verdade epistemológica dum relato biográfico começam a constituir-

se na relação interativa, de comunicação e de diálogo entre dois indivíduos, o 

entrevistador e o biografado. (…) “A biografia representa a interface de elementos 

essenciais e conjugáveis: a interação, nascente renovadora do social, e a biografia, isto 

é, o vivido social que cada indivíduo experimentou e é capaz de relatar”. (Casal, 1998: 

103) 

Segundo Vieira (2003:85): “Aos atores, os sujeitos, ou, melhor, os agentes 

sociais que constituem o nosso objeto, refletem eles próprios sobre as nossas intenções 

e sobre si próprios. São também investigadores de si próprios. Não são vazios de 

teoria. O papel do investigador não é o de, por artes mágicas, encontrar o verdadeiro 

sentido das práticas dos sujeitos estudados. Através de entrevistas a professores, 

conducentes à construção de histórias de vida, procuro mostrar o interesse 
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interacionista de o objeto de estudo saber das intenções do investigador, no sentido de 

ambos acederem a dimensões interpretativas que não eram claras para ambos. Não é 

apenas o investigador que tem competências compreensivas. A compreensão está 

presente nas atividades mais banais da vida quotidiana”. 

Em suma, e em termos de estratégia de investigação, o papel do investigador é 

de elevada importância em todo o processo, todavia a relação que se estabelece entre 

entrevistador e biografado é sempre muito complexa, conhece momentos diferentes, 

depende de múltiplos fatores, mas é sempre biunívoca na influência que exerce sobre 

ambos. 

4.6. Entrevista de tipo qualitativo.  

Para a realização de qualquer tipo de estudo científico é determinante identificar 

quais os instrumentos de pesquisa adequados para o desenvolvimento do trabalho. 

Conforme Duarte (2002, p. 140) “a definição do objeto de pesquisa assim como a opção 

metodológica constituem um processo tão importante para o pesquisador quanto ao 

texto que se elabora no final”. De acordo com esta a autora, as conclusões de um estudo 

são possíveis devido aos instrumentos utilizados na recolha de dados e a interpretação 

dos resultados obtidos, sendo que a descrição desses procedimentos, além de apresentar 

uma formalidade, permite aos outros pesquisadores percorrerem o mesmo caminho da 

pesquisa e confirmarem as afirmações apontadas no estudo inicial. 

Assim, logo após decidirmos o tema e os sujeitos, ficou clara a opção pelo 

método biográfico. Esses aspetos também foram determinantes na escolha do 

instrumento de recolha de informações necessárias para a realização do trabalho e, a 

entrevista desenhou-se como a mais adequada. 

No processo de pesquisa constatamos que autores diversos entendem que uma 

das estratégias mais representativas da investigação qualitativa seria o recurso à 

entrevista em profundidade, também denominada “não estruturada” por (Maccoby e 

Maccoby, 1954), “aberta” por (Jahoda, Deutsh e Cook, 1951) “não-diretiva”  por 

(Meltzer e Petras, 1970) “de estrutura flexível”  por (Whyte, 1979), citados por Bogdan 

e Biklen (1994: 17), ou “exploratória” na opinião de (Biddle e Anderson, 1989: 93). 

Um outro autor, desta feita Mucchielli, 1991: 28, assinala que “as entrevistas são 
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métodos de recolha da informação que decorrem de uma relação face a face entre 

entrevistado e entrevistador, com o objetivo de o investigador recolher, muitas vezes 

indiretamente, as informações que o entrevistado possui sobre o tema que constitui o 

objeto da investigação”. Deste modo, os tipos de entrevistas que podem ser usados em 

pesquisa social variam desde a extremamente longa e intensiva, que alcança os aspetos 

mais íntimos da vida do informante, até à constatação de opinião de eleitores, onde se 

obtém apenas informação sobre a classe social, o sexo, a idade, a filiação partidária e a 

preferência de voto de entre outros detalhes do interesse do investigador. 

A entrevista assume, assim, características completamente diferentes, consoante 

os tipos de metodologia, nomeadamente, a qualitativa ou a quantitativa. Pelo fato de 

utilizarem amostras representativas (maiores em número de indivíduos questionados 

e/ou entrevistados), o tipo quantitativo projetam os resultados para uma “população” 

necessariamente maior do que na pesquisa qualitativa onde os resultados são projetados 

com base em amostras normalmente pequenas. Autores como Palmer (1928), Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (1968), citados por Poupart (1997: 173) abordam essa 

problemática de forma muito peculiar. Palmer sublinhava que a possibilidade de 

interrogar os atores sociais e de os utilizar enquanto recurso para a compreensão das 

realidades sociais constituía uma das grandes vantagens das ciências sociais 

relativamente às naturais, que se interessam por objetos mudos. No mesmo sentido 

irónico, os outros contestam afirmando que possivelmente se trata de uma maldição o 

facto de as ciências do homem, terem de se ocupar de um objeto falante. Porém, O 

importante no decurso do desenvolvimento de um trabalho de pesquisa o investigador 

tenha consciência de que na busca de solução enfrenta determinados riscos, porém deve 

acautelar-se contra esses mesmos riscos, contorná-los, implementar passo a passo os 

procedimentos de modo a atingir os resultados que lhe interessam. 

No que diz respeito à entrevista na investigação quantitativa ou qualitativa, a 

principal diferença reside na forma como as mesmas são conduzidas. Com efeito, as 

entrevistas do tipo qualitativo são geralmente agendadas previamente, e gravados os 

depoimentos do sujeito ou dos sujeitos.  

Para além da definição prévia da agenda com os sujeitos, que fizeram parte dos 

procedimentos do presente trabalho de investigação, importa mencionar que as 
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entrevistas se diferem na metodologia qualitativa pelo grau de profundidade que é maior 

e ainda pelo fato de serem efetuadas individualmente. Um outro ponto a referir é que no 

tipo de entrevista qualitativa não são definidos critérios na escolha dos sujeitos. Esse 

aspeto depende do investigador, dos objetivos preconizados e os seus interesses em 

termos de resultados. Entretanto, Poupart (1997: 174-178), citado por Silva (2007), na 

tentativa de justificação argumentos utilizados pelos investigadores resume-os em três 

pontos: o primeiro é de ordem epistemológica: a entrevista de tipo qualitativo é 

necessária porque uma exploração em profundidade da perspetiva dos atores sociais é 

indispensável a uma correta apreensão e compreensão das condutas sociais.  

O uso dos métodos qualitativos, e a entrevista em particular, é sempre uma 

forma de permitir a expressão dos pontos de vista dos atores sociais e de os tomar em 

consideração para compreender e interpretar as suas realidades. As condutas sociais não 

podem ser compreendidas nem explicadas fora da perspetiva dos atores sociais. A 

entrevista é, por isso, indispensável, não somente como método para apreender a 

experiência dos outros, mas igualmente como instrumento que permite fazer luz sobre 

as condutas dos atores na medida em que estas não podem ser interpretadas sem se 

considerar a perspetiva dos próprios, isto é, tomando em consideração o sentido que eles 

próprios conferem às suas ações. Poupart (1997: 175) cita, em apoio a esta perspetiva, 

Thomas (1923) em função da importância que atribui à consideração da maneira como 

os atores definem a sua própria situação, Mead (1934) e Blumer (1969) e, nesta linha, 

os interacionistas, que insistem na necessidade de explorar o sentido que os atores dão 

às suas ações, e ainda os etnometodólogos que procuram, no prolongamento dos 

trabalhos de Garfinkel (1967), apreender as categorias do senso comum e explorar a 

maneira como os atores constroem a sua realidade no decurso das suas atividades 

quotidianas. 

O segundo tipo de argumento é de ordem ética e política. A entrevista de tipo 

qualitativo é necessária porque permite penetrar no interior dos dilemas e dos desafios a 

que têm que fazer face os atores sociais. Como permite uma exploração em 

profundidade das condições de vida dos atores, a entrevista é considerada como um 

instrumento privilegiado para denunciar, a partir do interior, os preconceitos sociais, as 

práticas discriminatórias ou de exclusão e as iniquidades de que podem ser objeto certos 

grupos considerados «diferentes», «desviantes», «marginais», certas minorias étnicas, 
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ou ainda as «vítimas» de qualquer situação. Obviamente que a investigação qualitativa 

não detém o monopólio da crítica social e da denúncia de situações de opressão. Mas ao 

utilizar-se a entrevista em profundidade está-se não só a dar relevo ao quotidiano das 

pessoas, mas a dar-lhes voz e, de certa forma, a compensar a sua falta de poder na 

sociedade. 

Um terceiro argumento é de ordem metodológica. A entrevista de tipo 

qualitativo impõe-se entre os instrumentos de informação suscetíveis de fazerem luz 

sobre as realidades sociais, mas, sobretudo, como instrumento privilegiado de acesso à 

experiência dos atores. Silva (2007) refere que este é o argumento em que se baseiam os 

investigadores da escola de Chicago e na sua esteira os interacionistas. Mergulhar nas 

atividades quotidianas dos atores através da observação participante constitui o melhor 

meio para compreender as práticas e as interações, mas também a melhor forma de os 

interrogar no decurso da ação. Existe, ainda, uma opinião largamente aceite segundo a 

qual o recurso a entrevistas é, apesar dos seus limites, um dos melhores meios para 

conhecer o sentido que os atores dão às suas condutas, a forma como eles se vêm no 

mundo e como vivem a sua situação, encarando-os como os melhores colocados para 

falarem disso. 

Naturalmente, que estas posições levantam interrogações e controvérsias que 

não podem passar em claro quando se opta por utilizar a entrevista qualitativa e se 

examina seriamente o que se procura e o que é possível concluir do material recolhido 

por esse processo. A questão está em saber se os pontos de vista dos atores devem ser 

apenas tomados em consideração para descrever e explicar, sem relação de causalidade 

direta com as suas próprias condutas, e qual o papel do investigador na análise e 

interpretação do material recolhido. Isto conduz-nos ao debate tradicional entre as 

perspetivas subjetivistas e objetivistas nas ciências sociais, embora seja cada vez mais 

evidente que é necessário salientar os pontos de convergência, em vez de procurar falsas 

dicotomias. Entre dar apenas relevo à perspetiva dos atores ou, ao invés, considerar 

somente modelos de análise que valorizam as determinantes sociais e ignoram a 

perspetiva dos atores, há caminhos fecundos de pesquisa que procuram expurgar os 

excessos de uma e outra posição mais extremada. 

Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1968, citados por Poupart, 1997: 177) 
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defendem que as interpretações que os atores dão da sua própria realidade, não devem 

ser confundidas com a realidade tal como ela é.  

O facto de os atores estarem diretamente implicados na sua realidade não é, só 

por si, garantia da justeza das suas interpretações. Ao contrário, isso pode constituir 

uma espécie de cortina de fumo que esconde as verdadeiras determinações das suas 

condutas. 

Neste sentido, o conhecimento científico é superior às explicações primeiras dos 

atores, pois mesmo sendo uma construção da realidade, é também o resultado de um 

esforço sistemático da parte do investigador para romper com os pressupostos do senso 

comum e elaborar interpretações fundadas sobre construções teóricas submetidas não 

somente à crítica, mas também à prova de verificação empírica. Da mesma forma, certas 

interpretações científicas são mais plausíveis do que outras, porque estão mais em rutura 

com as explicações primeiras, são mais consistentes do ponto de vista teórico e são mais 

fundamentadas empiricamente. 

Em oposição a este ponto de vista situam-se alguns pós-estruturalistas, por 

exemplo Clough (1992), citada por Poupart (1997: 177), assinalam que as interpretações 

da realidade feitas quer pelos atores sociais, quer pelos investigadores, são histórias que 

apresentam visões diferentes da realidade. Estas histórias não passam de projeções da 

realidade sem relação com ela. O facto de a versão dos investigadores ser mais credível 

do que a das pessoas estudadas e ter mais hipóteses de “fazer autoridade” tem mais que 

ver com a posição social privilegiada dos investigadores do que com a superioridade do 

seu saber. 

Uma outra posição, próxima do pós-modernismo, sustenta que os investigadores 

devem não somente tratar as pessoas como sujeitos capazes de analisar a sua própria 

situação, mas produzir análises a «múltiplas vozes», isto é, análises onde se dê 

acolhimento aos pontos de vista dos diversos atores participantes na investigação. Em 

vez de fornecer uma versão única da realidade, tomando em consideração a autoridade 

de outros investigadores, as análises deveriam ser o resultado de uma construção mútua, 

o produto de um diálogo entre o investigador e as pessoas estudadas. As interpretações 

seriam o resultado do diálogo entre o investigador e as pessoas participantes na 

investigação. 
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Importa referir ainda, que em termos do instrumento de recolha de dados, a 

diferença reside na sua estrutura: na pesquisa qualitativa existe um roteiro a ser seguido 

pelo investigador, registados, depois relatados e de conveniência lidos e revisados pelos 

entrevistados para validação enquanto nas entrevistas do tipo quantitativo as perguntas 

são normalmente bem estruturados, objetivos, concisos e responsáveis pelo correto 

entendimento dos entrevistados. Outra diferença reside na forma como os relatórios são 

apresentados. Nas entrevistas qualitativas os resumos/relatos são normalmente 

elaboradas através da interpretação e conclusões do roteiro aplicado pelo investigador. 

Na elaboração do relatório das entrevistas quantitativas elas são normalmente feitas com 

base nas respostas obtidas dos roteiros, marcadamente feitos com base em tabelas e 

gráficos. 

Efetivamente, diferenças existem, mas esses dois tipos de abordagem acabam 

sempre por se complementarem num processo de investigação pelas suas 

potencialidades e debilidades. Ao contrário do método qualitativo, o método 

quantitativo é mais específico pelas recolhas, tratamento e análise dos dados em estudo, 

é mais experimental. Deve ser tido em conta que estatisticamente até os dados 

qualitativos podem ser tratados quantitativamente. Assim, por não existir um método 

considerado ideal, pois todos têm implícitas desvantagens, deve o investigador antes de 

fazer sua opção, realizar face ao que dispõe e ao que pretende analisar, o método que 

melhor se ajuste. 

4.7. Entrevista aberta. 

Para Paulilo, (2007), “a entrevista aberta é o instrumento de pesquisa que 

suporta na dinâmica da entrevista e nas figuras de retórica como a metáfora, o paradoxo 

facilitando a interpretação e a compreensão. O discurso é espontâneo, não obstante 

existirem guiões ou “tópicos” previamente elaborado pelo investigador que de acordo 

com os seus interesses, os objetivos preconizados e os resultados que pretende”. No 

entanto, Burgess, 1997: 112), afirma que “Há uma antiga tradição da investigação das 

ciências sociais mediante a qual,  as entrevistas têm sido consideradas como “conversas 

com um objetivo”. 

No desenvolvimento de um trabalho de investigação, a escolha do tipo de 

entrevista – aberta, não diretiva, estruturada, semiestruturada, é determinante, e, por 
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isso, não é arbitrária a opção selecionada. A entrevista aberta pode assumir formas mais 

ou menos significativas de intervenção do investigador. Desde a versão menos 

interveniente, geralmente designada não diretiva, que é o contrário do interrogatório 

com base num questionário (Mucchielli, 1991: 28), até à semiestruturada, onde a 

intervenção do investigador é mais patente, há uma característica sempre presente, a 

possibilidade do entrevistado falar sem constrangimentos, nuns casos com maior 

liberdade, noutro um pouco mais limitado. 

Embora, ocasionalmente, se possa recorrer a grelhas de entrevistas pouco 

estruturadas, é mais comum que o investigador se sirva apenas de si próprio, ou melhor, 

da sua capacidade para conduzir uma conversa que permita levar os sujeitos a expressar 

livremente as suas opiniões sobre determinados assuntos (Bogdan e Biklen, 1994: 17).  

A liberdade que lhe é deixada favorece o aprofundamento dos temas abordados, 

alguns completamente fora do plano inicial do investigador, característica que segundo 

Grawitz (1969), citado por Poupart (1997: 184), é a grande marca distintiva da 

entrevista de tipo qualitativo.  

Silva (2007) refere que “Com 65 anos de intervalo, Palmer (1928) e Bourdieu 

(1993), citados por Poupart (1997: 185), são de opinião que o entrevistador deve fazer 

um compromisso entre a não-diretividade e uma certa orientação a dar à entrevista em 

função do objeto estudado (…) “A entrevista aberta tem a vantagem de ser a que melhor 

se adapta à realidade do entrevistado. Com mais ou menos abertura, é-lhe sempre 

facultada a possibilidade de se exprimir sobre os temas em investigação, utilizando a 

sua linguagem e as suas próprias categorias de análise”. 

Relativamente às entrevistas estruturadas e aos questionários têm a vantagem de 

evitar que se caísse numa pré-estruturação do discurso como consequência da forma 

pré-determinada das questões e das respostas. 

A entrevista aberta também é vista como um meio de enriquecer o material de 

análise e o conteúdo da investigação ao favorecer o afluxo de informações novas 

podendo estas ser determinantes para a compreensão do universo do entrevistado e do 

objeto de estudo. Outra vantagem prende-se com a possibilidade de explorar com mais 

profundidade as diferentes facetas da experiência do entrevistado, uma vez que lhe é 

deixado mais tempo para se exprimir livremente. Neste sentido pode falar-se em 
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entrevista conseguida quando o entrevistado fala do que é verdadeiramente importante 

para ele e o investigador obtém uma certa saturação dos temas tratados. 

Embora menos referida, a entrevista aberta tem ainda uma outra vantagem, o 

facilitar uma perspetiva mais completa da vida do entrevistado. Para além de 

informações gerais de natureza diversa, a entrevista aberta permite a exploração em 

profundidade do contexto de vida e do meio de pertença do entrevistado, o que facilita a 

obtenção de informação mais relevante sobre a sua experiência de vida, valores e pontos 

de vista. 

Lakatos e Marconi (1985) definem a entrevista estruturada como a observação 

sistemática. Também pode ser denominada controlada e planificada. Este tipo de 

pesquisa usa instrumento para a recolha de dados é realizada sob controlo de forma a 

responder aos objetivos definidos antecipadamente, com cuidado e de forma 

sistematizada. O investigador conhece seu objetivo, é impessoal, utiliza os recursos 

definidos à partida, porém vai procurando outros conforme as suas necessidades. Esse 

tipo de entrevista é geralmente é utilizado pelas instituições responsáveis pelas 

estatísticas na elaboração dos censos, Boni e Quaresma (2005). 

Entretanto, uma questão crucial na utilização de entrevistas é a relação entre o 

investigador e aqueles que são investigados. Habitualmente assume-se que a relação é 

estabelecida pelo investigador. Daí a importância de o investigador conduzir, 

pessoalmente, as entrevistas (Burgess, 1997: 117). Mas, a entrevista não é uma simples 

conversa. É, antes, uma pseudo-conversa. Para realizá-la com êxito é necessário que se 

desenvolva com o clima de uma conversa pessoal, mas com a clareza e o rigor da 

pesquisa científica (Good e Hatt, 1979: 246).  

Assim, entre as questões que se levantam estão a maneira de enunciar as 

perguntas, o enviesamento, o relacionamento e o evitar questões embaraçosas. Os 

investigadores necessitam, permanentemente, de vigiar a direção, a profundidade e o 

pormenor da entrevista, os tópicos a incluir e a evitar, bem como a ordem pela qual as 

questões são postas. Há também problemas relativos à duração da entrevista, registo, 

transcrição e análise subsequentes, que o investigador necessita conhecer e estar 

habilitado a superar, sob pena de pôr em risco o carácter científico do trabalho que 

desenvolve.  
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Ponderadas todas as condicionantes, optou-se por utilizar uma entrevista 

semiestruturada, construída pela investigadora e submetida a apreciação prévia de 

peritos em condições similares às dos sujeitos da investigação, após o que se fixou o 

guião final. Isso tendo em consideração as vantagens relacionadas com a possibilidade 

de acesso a informações para além do que consta do guião ou dos tópicos, permite 

esclarecer aspetos que porventura não estiverem claros, geram de pontos de vista, 

orientações, hipóteses, e novas estratégias para investigações futuras (Tomar, 2007). 
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CAPÍTULO 5. A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO. 

 

5.1. Escolha dos sujeitos. 

Na escolha dos sujeitos desta investigação, tiveram forte peso, fatores como: as 

questões científicas, o conhecimento pessoal do percurso profissional dos sujeitos e o 

reconhecimento por parte da sociedade civil cabo-verdiana. De acordo com a 

metodologia científica foram escolhidos três, como fator de enriquecimento das fontes 

de informação e poder contrastar três distintas personalidades e com histórias de vida 

também peculiares, não obstante algumas similitudes. 

Essas opções fundamentaram-se na importância do tema, no percurso 

profissional da investigadora de quase três décadas e meia no sector da educação, 

profundamente comprometida com a formação de professores e o exercício da 

administração escolar e liderança dos diversos níveis do sistema educacional, quais 

sejam: gestão pedagógica do processo de ensino-aprendizagem dos alunos em salas de 

aula – em simultâneo o exercício de direção/administração de escolas do ensino básico 

– gestão nacional da implementação de políticas educativas – supervisão pedagógica - 

gestão de projetos de formação contínua e em exercício de professores – gestão de 

instituições de formação de professores, e que neste momento impõem um 

distanciamento da prática e visualizar de forma diferente a situação real, melhor 

explicando, olhar para um aspeto dessa realidade ainda pouco estudada em Cabo Verde. 

Com base nos declarações dos sujeitos, concluir como é que um indivíduo se transforma 

em professor, professor-diretor de escola, delegado da educação – eventualmente líder 

de uma escola/município/ ilha, combatente da liberdade da pátria - responsável pela 

governação de um micro estado insular com caraterísticas difíceis, e como se exerce 

essas funções.  

Neste caso interessava sobretudo partir da singularidade de uma história pessoal 

e tentar encontrar o fio condutor de um caminho, pois na maioria das vezes, dos líderes 

conhece-se normalmente a sua ação, nem sempre o percurso ou os “meandros” que os 

conduziu ao exercício da liderança. Assim, quando se colocou a hipótese de realizar a 
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investigação, a escolha dos três acabou por ser óbvia por se aliarem o conhecimento 

pessoal e o reconhecimento social, que concorriam no mesmo sentido e permitiam partir 

do princípio que estávamos efetivamente perante três personalidades dotadas de 

evidentes qualidades de liderança.  

Estava em causa essencialmente, descrever o percurso de vida de cada um desses 

sujeitos, assinalar momentos chave que contribuíssem para compreender como se foi 

formando como cidadão, que acontecimentos determinantes foram ocorrendo na sua 

evolução profissional, como emergiu do anonimato do universo de potenciais 

concorrentes, que ideias chave proclama, que princípios defende para a formação de 

professores, a gestão do sistema educacional em benefício do setor da educação e em 

consequência do desenvolvimento do país. 

Na verdade e na maioria das vezes, dos líderes conhece-se, normalmente, a sua 

ação, nem sempre o percurso trilhado que os conduziu ao exercício da liderança; neste 

caso interessava sobretudo perceber este, tomar a singularidade de uma história pessoal 

e tentar encontrar o fio condutor de um caminho. 

Costuma-se dizer que todas as grandes viagens que começam com um pequeno 

passo, interessava aqui, e com o perdão pela redundância, “começar do começo”, e 

minuciosamente, com sentido de elevada responsabilidade, seguir “os sujeitos objetos 

deste estudo” desde o nascimento à infância – à idade adulta e reconstituir o seu 

percurso escolar e profissional, e como referia Silva (2007), “do berço à liderança” 

poderia ser um título para o estudo realizado. 

Em relação à metodologia, adotamos as opções anteriormente descritas pois que 

corresponderam ao que consideramos ser mais adequado e, tendo em conta essas 

circunstâncias, os sujeitos foram deliberadamente escolhidos e os dados recolhidos 

mediante entrevistas em profundidade, semiestruturadas com base num guião de apoio, 

a partir das quais se construíram as narrativas na génese das conclusões. 

Esse conhecimento pessoal permitiu formular uma opinião favorável sobre as 

suas qualidades pessoais de liderança, muito antes de pensar em realizar qualquer 

estudo desta natureza. Assim, quando se colocou a hipótese de realizar a investigação, a 

escolha dos três acabou por ser óbvia por se aliarem o conhecimento pessoal e o 

reconhecimento social, que concorriam no mesmo sentido e permitiam partir do 
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princípio que estávamos efetivamente perante três personalidades dotadas de evidentes 

qualidades de liderança. 

O conhecimento pessoal prévio dos sujeitos pelo investigador não pareceu 

suscetível de introduzir no estudo qualquer distorção, tanto mais que o investigador ia 

trabalhar com material recolhido posteriormente e se limitaria exclusivamente a 

considerar os dados assim recolhidos. 

Os sujeitos deste trabalho de investigação são: 

- O Comandante Pedro Verona Rodrigues Pires, de 78 anos, Combatente da 

Liberdade da Pátria, I Primeiro-ministro, (1975-1991) de Cabo Verde, Presidente da 

República (2000-2010), Prémio Mo Ibrahim 201150 e atual Presidente do Instituto Pedro 

Pires para a Liderança (IPP)51. 

  - Bartolomeu Lopes Varela – de 60 anos de idade – Professor Doutor em Ciências 

da Educação, Especialidade de Desenvolvimento Curricular (1998/99-2011/12), é também Jurista, 

com Licenciatura em Direito (1988-1995), Pós-Graduação e Frequência de Doutoramento 

em Direito (2002-2005). Frequentou ainda Cursos de Formação Profissional, Pós-Graduação e de 

Extensão Académica em Educação, Sociologia, Gestão e Inspeção Educativa. É 

Professor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) – Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas colaborando ainda com várias universidades, nacionais e estrangeiras. Tem lecionado em 

cursos de Licenciatura e de Mestrado nas áreas da Educação, Direito e Gestão. 

                                                           

50 O Prémio Mo Ibrahim relaciona-se com provas de excelência na liderança africana. Criado em 2007 e 
entregue anualmente, o Prémio Mo Ibrahim de "boa governação" reconhece líderes africanos que tenham 
dado provas de excelência na liderança política. Está aberto a ex-chefes de Estado ou de Governo de 
países africanos que tenham deixado de exercer funções nos últimos três anos e dado provas de liderança 
exemplar à frente dos países em defesa da liberdade, democracia e desenvolvimento. O ex-Presidente 
cabo-verdiano Pedro Pires tinha sido o último galardoado, em 2011, tendo-se sucedido vários anos sem 
que o júri tivesse encontrado uma personalidade com mérito para receber o prémio. O último prémio de 
excelência na liderança em Africa atribuído pela Fundação Mo Ibrahim foi atribuído ao Hifikepunye 
Pohamba da Namímibia em 2015. Anunciado a 2 de Março, em Londres por aquela fundação. Na 
primeira edição foi distinguido o antigo chefe de Estado moçambicano Joaquim Chissano. Também o 
antigo Presidente sul-africano Nelson Mandela, ícone da luta contra o apartheid, foi laureado honorário 
do prémio em 2007. Em 2008 ao ex-Presidente do Botsuana Festus Gontebanye Mogae. Pedro Pires, ex-
Presidente de Cabo Verde, foi laureado com o Prémio Mo Ibrahim em 2011. O valor do prémio, no total 
de cinco milhões de dólares norte-americanos (3,7 milhões de euros), é distribuído durante dez anos em 
tranches de 500 mil dólares (373 mil euros). A distinção é vista como uma forma de oferecer segurança 
monetária a dirigentes africanos deixam o poder. Recorde-se que o Comité do Prémio é presidido por 
Salim Ahmed Salim e integra os ex-presidentes da Finlândia Martti Ahtisaari (Nobel da Paz 2008), do 
Botswana Festus Mogae e da Irlanda Mary Robinson, bem como o ex-diretor-geral da Agência 
Internacional da Energia Atómica e Nobel da Paz 2005, Mohamed ElBaradei, e a reitora da Universidade 
da Cidade do Cabo e ex-ministra da Educação moçambicana, Graça Machel. 
51

 O Instituto Pedro Pires para a Liderança foi recentemente criado. O objetivo é formar jovens líderes e 
consolidar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde e da África 
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-Amândio Brito – Delegado do ME - Delegado do Ministério da Educação na 

Ilha Brava (1993-2016) - Professor do Ensino Básico de carreira desde o Ano Letivo de 

1987/88 – Graduado em Administração pelo INA-Portugal – Galardoado em 2010, pelo 

Primeiro-ministro de Cabo Verde, com a Medalha de Mérito Educativo pelo 

desenvolvimento de políticas educativas nacionais enquanto responsável da educação na 

Ilha Brava (Anexo). 

5.2. As entrevistas. 

A anteceder as entrevistas foi elaborado o guião, transcrito mais adiante nesta 

tese. Constam da “Apresentação” e dos “Objetivos” desse Guião, as informações e 

explicações visando a clarificação do mesmo e da escolha dos sujeitos.  

O instrumento final de recolha de dados (o Guião) é o resultado de muitas horas 

de trabalho e de esforços de aperfeiçoamentos, de onde constam as sugestões resultantes 

da leitura, análise e opinião dos especialistas e dos pareceres da própria orientadora 

deste trabalho de investigação.  

De mencionar ainda o aspeto flexível desse importante instrumento, 

correspondendo à necessidade inerentes à metodologia e de adaptação das perguntas às 

particularidades dos sujeitos entrevistados, permitindo a recolha de dados através de 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas a partir das quais foram obtidas as 

informações imprescindíveis à construção das narrativas na génese das conclusões e 

elaboração desta Tese. 

5.2.1. Guião de entrevista. 

Apresentação e Objetivos.  

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo de a 

tese de doutoramento. Selecionámo-lo para a entrevista, considerando o desempenho 

profissional em diversos departamentos do sistema educativo, político, económico, 

social, enfim, pelo seu percurso de vida e realizações, no que respeita ao item liderança. 

Como o objetivo último que nos mobiliza é contribuir para um melhor 

conhecimento sobre a construção do líder e como é que o seu desempenho terá 

influenciado o desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano, designadamente a 

formação de professores, a direção, administração, gestão das instituições da educação e 
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do país, de uma maneira geral, por isso, interessa-nos conhecer a sua “história de vida”, 

como se foi construindo, o que pensa das funções que exerceu, e de que forma no 

exercício desses cargos, colaborou para o desenvolvimento do setor educacional e de 

Cabo Verde. 

Os dados recolhidos destinam-se a fins puramente académicos e a sua identidade 

não será revelada. Fueron: 

1. Nascimento, família, infância  

1.1. Vamos começar pelo seu nascimento. Onde nasceu? Quando? 

1.2. Qual era a profissão dos seus pais e o seu nível de escolaridade? 

1.3. Fale-nos de algum (s) aspeto (s) do ambiente social e cultural do meio em 

que vivia a sua família, durante a sua infância, que considere especialmente marcante 

(s) na sua evolução pessoal e profissional. 

2. Primeiras memórias escolares 

2.1. Que tipo de aluno era em termos de aproveitamento e de comportamento?  

2.2. Que papéis  assumia nas atividades de grupo formais /informais? 

2.3. Fale-nos das memórias que guarda da sua passagem pelo jardim-de-infância 

e escola primária, sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado nas suas 

opções de vida pessoal e profissional. 

3. Pré-adolescência e frequência do ensino básico 

3.1. Que tipo de escola (s) frequentou? 

3.2. O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças 

significativas? 

3.3. E a sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros?  

3.4. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente 

da sua passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham 

influenciado nas suas opções de vida pessoal e profissional. 
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4. Adolescência e ensino secundário 

4.1. Que tipo de escola (s) e curso (s) frequentou? 

4.2. As opções que fez foram individuais ou foi influenciado por alguém?  

4.3. O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças 

significativas? 

4.4. E a sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros? 

4.5. Fale-nos de atividades que tenha desenvolvido durante este período, de 

natureza associativa, paroquial, política ou outra. 

4.6. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente 

da sua passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham 

influenciado nas suas opções de vida pessoal e profissional. 

5. Idade adulta e ensino médio/superior 

5.1. Que escola (s) e curso (s) frequentou? 

5.2. As opções que fez foram individuais ou foi influenciado por alguém? 

5.3. Fale-nos do seu perfil enquanto aluno.  

5.3. Já então se inclinava para vir a ser líder, professor, diretor, gestor, delegado, 

administrador, político, Primeiro-ministro, Presidente da República?  

5.4. Que relações tinha com os líderes da sua escola?  

5.5. Fale-nos de atividades que tenha desenvolvido durante este período, de 

natureza associativa, paroquial, política ou outro. 

5.6. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente 

da sua passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham 

influenciado nas suas opções de vida pessoal e profissional. 

5.7. Antes de ingressar no mundo do trabalho teve alguma experiência de 

trabalho? Qual? 

6. O ingresso na profissão: docente, militar, política e/ou no mundo do trabalho.  



  

 

 

245 

 

 

 

 

245 

6.1. Conte-nos como ingressou na docência, vida militar, luta pela liberdade da 

pátria, política e /ou no mundo do trabalho. Em que ano, em que tipo de trabalho? 

6.2. Quantos anos exerceu essa profissão e/ou atividade? 

6.3. Descreva como era o seu relacionamento com os colegas, funcionários, 

órgãos de gestão, superiores hierárquicos, parceiros do seu serviço.  

6.4. Que cargos desempenhou até se ter tornar professor, militar, gestor ou 

político? 

6.5. Que recordação guarda desses tempos? Tinha nessa altura alguma relação 

com escolas ou formação de professores, com o setor da educação? 

6.6. Fale-nos de atividades exteriores ao seu trabalho de natureza associativa, 

paroquial, política ou empresarial que tenha desenvolvido durante este período. 

6.7. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente, 

sobre factos ou acontecimentos que o tenham mais tarde influenciado nas suas opções 

de líder nas instâncias mais elevadas do desenvolvimento da ilha e do país? 

7. O exercício num órgão diretivo/liderança partidária  

7.1. Como se tornou diretor, gestor, delegado, líder/responsável partidário? Em 

que ano, em que tipo de serviço, cargo, funções? 

7.2. Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? 

7.3. Possuía preparação específica para o cargo? Qual? 

7.4. Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto 

para se dedicar à liderança? 

7.5. Como evoluiu a sua carreira antes de se ter tornado diretor de escola, 

subinspetor escolar, delegado, militar, combatente de liberdade da pátri ou líder 

partidário/responsável de diversos setores desenvolvimento económico e social? 

7.6. Recorde como passaram a ser as suas relações com os colegas de trabalho, 

do partido, os funcionários no momento em que era o diretor ou o líder/responsável por 

um determinado sector? 
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7.7. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo designadamente 

na planificação dos seus trabalhos? 

7.8. Aceitaria manter-se mais tempo do que esteve nesse cargo de liderança? 

Porquê? 

7.9. Fale-nos de atividades exteriores aos cargos, político, paroquial ou 

empresarial que tenha desenvolvido durante este período? 

7.10. Recorde algum (s) acontecimento (s) ocorrido neste período, que possa (m) 

ter influenciado de forma decisiva a sua evolução como gestor? 

8. A 1ª experiência como gestor, diretor e/ou responsável pela 

administração/governação  

8.1. Como chegou a esse cargo? Tratou-se de uma iniciativa pessoal ou de um 

movimento de grupo. Foi eleito ou nomeado? Refira a legislação de enquadramento. 

8.2. Se foi eleito, houve campanha eleitoral ou apenas apresentação de 

candidatura? Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? 

8.3. Tratou-se de uma iniciativa estritamente profissional ou resultou de algum 

envolvimento de forças da comunidade? 

 8.4. Para além das suas atividades profissionais tinha algum envolvimento 

relevante na comunidade ou militância de natureza político-partidária reconhecida? Em 

caso afirmativo, como influiu esse facto na sua atividade? 

8.5. Possuía preparação específica para o cargo? Qual? 

8.6. Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto 

para se dedicar à chefia/liderança? 

8.7. Fale-nos dos objetivos em relação à educação e formação de professores na 

ilha, concelho ou país. Qual era o seu papel na materialização desses objetivos? Durante 

quanto tempo exerceu esse papel? 

8.8. Recorde como eram as suas relações com os antigos colegas combatentes da 

liberdade da Pátria? Terá mobilizado recursos em favor da educação e em particular em 

benefício da formação de professores? 
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8.9. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo. 

8.10. Recorde como procurou aprofundar a sua preparação para o exercício das 

funções. 

8.11. Aceitaria manter-se mais tempo do que esteve no cargo? Porquê? 

8.12. Recorde algum (s) acontecimento (s) ocorrido neste período, que possa (m) 

ter influenciado de forma decisiva na mobilização de recursos para o desenvolvimento 

do sector da educação, formação de quadros e particularmente a formação de 

professores? 

9. Um diretor/gestor/líder experiente  

9.1. Há quantos anos exerce funções de liderança? 

9.2. Por que razão prosseguiu no exercício dessas funções? 

9.3. Tratou-se/trata-se de um impulso individual ou de grupo?. É uma questão 

meramente interna do sector da educação/há apoios da comunidade / colaboradores / 

políticos / sociedade civil. 

9.4. A legislação de enquadramento manteve-se ou mudou? 

9.5. Descreva-nos algumas das características mais particulares da escola, 

direção, instituição, partido político ou órgão do governo onde exerceu funções. 

 9.6. Sob a sua direção, a instituição envolveu-se nalgum programa especial de 

modernização administrativa e de aperfeiçoamento profissional de professores? 

9.7. Qual é o seu papel na melhoria desses resultados do setor da educação? 

9.8. Analisa-os habitualmente com os professores, colaboradores/pares? Define 

objetivos a alcançar e comunica-os a todos os colaboradores? Avalia os resultados e age 

em conformidade? 

9.9. Quais são os principais desafios que se lhe colocam como 

gestor/diretor/líder? Mantém-se os mesmos desde o início ou foram mudando ao longo 

do percurso? 

9.10. Que juízo faz do desempenho global do setor da educação e seu contributo 
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em termos organizativos e de indicadores de desenvolvimento? 

9.11. Descreva a estrutura de decisão formal e informal da escola/instituição. 

Quem faz o quê, na escola, no Conselho Pólo, na Coordenação Pedagógica, nos 

departamentos/serviços/partido político/ministérios/governo, etc. 

9.12. E o processo subjacente às suas tomadas de decisão enquanto delegado, 

administrador, responsável de departamento/serviço/político, Primeiro-ministro, 

Presidente da República, quando estão em causa, designadamente, orçamentos, 

aquisição de bens e/serviços, mobilização de parcerias, gestão dos recursos/orçamento 

do estado. Decide sozinho? Em reuniões colegiais? Ouve pareceres? Com quem se 

aconselha? 

9.13. Sente-se responsável por traçar as grandes linhas do projeto educativo da 

ilha/concelho/desenvolvimento de setores e do país de um modo geral? 

9.14. Sumarize numa frase curta o objetivo primordial do projeto educativo da 

ilha/delegação/departamento/ministério/país. 

9.15. Que liberdade e meios tem para mudar métodos e processos quando 

considera que algo não está a funcionar bem? 

9.16. Enumere as principais categorias de tarefas que realiza e tente indicar um 

valor percentual para o tempo ocupado com cada uma delas. 

9.17. Qual considera mais importante? A que lhe ocupa mais tempo? 

9.18. Qual a mais produtiva versus a menos produtiva do ponto de vista do 

interesse global da educação na ilha/concelho/país? 

9.19. Descreva-nos as atividades que realiza num dia vulgar como chefe/líder. É 

o que esperava quando iniciou funções? Gostava de fazer diferente? Especifique. 

9.20. Assume-se como o protagonista da educação nas escolas, ilhas, concelhos, 

no país, o responsável máximo por tudo o que acontece, ou sente que a responsabilidade 

é repartida pelos detentores dos vários cargos no que respeita à educação? Dê exemplos. 

9.21. Sente-se limitado na sua capacidade de ação pelo enquadramento 

legislativo em que tem de agir? Se tivesse mais autonomia poderia fazer mais e melhor? 
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Fundamente. 

9.22. Como encara o seu relacionamento com as estruturas locais, regionais e 

com os organismos centrais?  

9.23. Que opinião tem sobre o modo como se processa o acesso aos cargos de 

gestão e direção em Cabo Verde? 

9.24. Como considera a questão da formação específica no contexto da seleção 

dos gestores, diretores, administradores escolares em Cabo Verde? 

9.25. Para si foi mais relevante a formação prévia, a formação complementar ou 

a aprendizagem que tem feito no dia-a-dia? Especifique. 

9.26. Que tipo de formação específica para o cargo tem feito ao longo do tempo 

em que tem exercido estas funções? 

9.27. Como resolve a aparente contradição entre o facto de não ter tido formação 

específica e ser escolhido para exercer as funções de liderança? 

9.28. Para si e no exercício das suas funções, age como aquele que orienta a 

equipa, que partilha e escuta, enfim, um “primus inter pares” ou um “principal”? 

Clarifique. 

9.28. Analisa as fortalezas e as fraquezas da legislação relativa à gestão das 

escolas/polos educativos versus designação/nomeação de 

diretores/gestores/delegados/responsáveis administrativos/líder.  

9.29. A sua perspetiva de fundo é a de um administrador/gestor ou a de um 

líder? O que significa para si uma coisa e outra?  

9.30. Que balanço faz da sua experiência na gestão/liderança e que perspetivas 

têm para o futuro? 

9.31. Que dica daria a um candidato a /gestor/diretor/delegado/responsável 

administrativo e político sobre a melhor forma de gerir/liderar? 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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5.2.2. A realização das entrevistas.  

A realização deste trabalho científico teve como suporte um guião elaborado 

pela investigadora para a condução da conversa aberta durante a qual os entrevistados 

deram respostas e abordaram assuntos por eles julgados de interesse. As entrevistas 

foram gravadas com o objetivo de melhor captar as respostas. 

As entrevistas aconteceram em duas ilhas : a primeira com Amândio Brito na 

Ilha Brava, a segunda e a terceira na Ilha de Santiago com Bartolomeu Varela e Pedro 

Pires respetivamente. A duração foi de aproximadamente três horas e quinze minutos. 

Com base na escuta às gravações, as entrevistas concedidas foram transformadas 

em textos sem nenhum trabalho de arranjo, (Anexo) de modo a permitir uma 

comparação a narração feita pela investigadora, com os depoimentos originais. 

O resultado foi fruto de muitas horas de trabalho visando a construção dos textos 

deram origem a imagens inicialmente um tanto ou quanto indefinidas dos sujeitos e que 

no final se transformaram em fotografias dos protagonistas. Não obstante os esforços da 

investigadora no sentido de ser o mais fiel possível às declarações dos entrevistados, 

permanece a sensação de um olhar nosso sobre outras pessoas. 

Ao finalizar a redação dos textos, a investigadora solicitou a cada um dos 

entrevistados uma leitura e análise, a fim de procederem à correção e ajustes nos aspetos 

que considerassem relevantes. Durante um encontro previamente combinado, dialogou-

se sobre os ajustes feitos e devolveram à investigadora a versão definitiva. 
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6. PEDRO PIRES, BARTOLOMEU E AMÂNDIO: UM PERCURSO D E VIDA 

MARCADO PELA LIDERANÇA.  

 

6.1. O testemunho de Pedro Pires: A liderança do país independente, o setor 

da educação, a formação de professores e as origens do desenvolvimento de Cabo 

Verde.  

6.1.1. Da infância à iniciação da carreira profissional. 

Da infância ao Ensino Primário. 

O Comandante Pedro Pires nasceu há 78 anos na localidade de Santana, 

freguesia de São Lourenço, Ilha do Fogo, Região Sotavento do Arquipélago de Cabo 

Verde. Fez a Instrução Primária na cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo. Na mesma 

cidade, fez a preparação para o exame de entrada obrigatório, naquela época, a 

“Admissão aos Liceus”. Nessa altura, existia em todo o País, apenas dois 

estabelecimentos de ensino liceal onde se devia apresentar ao exame: o Liceu Adriano 

Moreira na Cidade da Praia, Ilha de Santiago e o Liceu Gil Eanes, localizado na Cidade 

do Mindelo, São Vicente.  

Do acesso ao Ensino Secundário. 

A preparação para o exame de “Admissão aos Liceus”, exigido aos alunos após 

terminarem a 4ª classe da instrução primária, uma porta estreita de entrada para o ensino 

liceal, explicou o Comandante Pedro Pires, era feita em regime de ensino privado, 

conhecido por “explicação”. Realçou o fato de que, embora não existisse aí o ensino 

liceal, foi possível fazer a preparação para o exame de admissão na sua ilha natal, o 

Fogo. 

Nessa altura, explicou o Comandante, tinha sido realizada a reforma do ensino 

secundário com a introdução do referido exame de admissão e passando a ser do modelo 

que impunha exames de transição no 3º, 6º e 7º ano escolar, para o da realização dos 

exames no 2º, 5º e 7ºano, que correspondiam ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ciclo 

liceal. Resumindo, disse que ele estudou numa altura em que a reforma acima 
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mencionada tinha acabado de ser implementada. Outrossim, o prosseguimento dos 

estudos impunha que se ausentasse da sua ilha natal. Foi na cidade do Mindelo, São 

Vicente, onde prestou as provas do exame de Admissão. Também foi naquela cidade, 

que em regime de explicação, que fez mais tarde o 4º ano liceal para conseguir, depois, 

ingressar no 5º ano no Liceu Gil Eanes.  

Contou que passou esse período de crescimento na sua juventude, entre a Ilha de 

São Vicente, Cidade de São Filipe e o interior da Ilha do Fogo, onde os pais possuíam 

propriedades agrícolas, em companhia da sua numerosa família. Em São Filipe, o pai 

tinha uma loja e confidenciou-nos que chegou mesmo, numa dada altura, de nela 

trabalhar enquanto caixeiro. 

Após ter concluído o segundo ano dos liceus com aprovação, foi forçado a 

suspender os estudos liceais por razões económicas. Durante os três anos de interregno 

nos estudos, viveu na sua ilha natal entre a cidade e o campo e fez o que qualquer outro 

adolescente da época faria: trabalhar na faina agrícola e no tratamento dos animais 

pertencentes à família. No final, comentou de forma pensativa que tinha sido frustrante 

passar cerca de três anos sem continuar os estudos, como esperava que acontecesse. 

Passados aqueles três anos, o pai decidiu que fosse continuar os estudos na 

Cidade da Praia, onde estava o irmão mais velho a fazer o curso de enfermagem. Em 

regime de explicação, concluiu o 3º ano dos liceus. Pedro Pires esclareceu que após ter 

concluído o 3º ano, voltou a S. Vicente para completar o 4º ano, em regime de 

explicações, e se inscrever no ano seguinte no Liceu Gil Eanes, onde concluiria o 7º ano 

do Liceus.  

O Comandante considerou que esse percurso pessoal que decorreu entre o 

trabalho agrícola, a pecuária e os estudos foi muito instrutivo, pois, foi aprendendo a 

viver e a confrontar-se com as realidades económicas e sociais difíceis da vida no 

pequeno mundo da sua ilha natal e nas das Cidades da Praia e do Mindelo. Embora 

aquelas viagens de barco e as mudanças frequentes de residência fossem desagradáveis 

e incómodas, foram em compensação muito úteis e fizeram parte do processo da sua 

aprendizagem e formação individual, permitindo-lhe ganhar autonomia e experiência e 

enriquecer a sua vivência pessoal, ao mesmo tempo que lhe proporcionavam novas 

oportunidades de descobrir e de viver Cabo Verde, com a sua pobreza socioeconómica e 
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na sua diversidade insular e humana, ao conviver com companheiros e coetâneos de 

todas as ilhas. 

Da vida adulta, no campo e na cidade. 

Respondendo à nossa pergunta, sobre a sua vida depois de adulto, e se durante a 

fase de adolescente e de jovem, participara ou tivera liderado associações ou outras 

organizações do tipo, Pedro Pires afirmou que durante a sua vida de infantil, a 

adolescência e de preparação nas escolas de “explicação” para admissão aos Liceus, não 

tinha participado em nenhuma associação, grupo ou algo semelhante, pelo menos de 

forma organizada, salvo na organização de equipas de futebol. Mas, tinha o hábito de 

apoiar alguns companheiros em matérias nas quais estes tivessem dificuldades. 

O Comandante notou que a família, os pais, os irmãos, os primos e os tios, foram 

os elementos mais próximos dele na sua fase de crescimento e de convivência social. 

Por isso, considerou as relações familiares como sendo o ambiente social que mais 

frequentou, onde cresceu e aprendeu a viver e a se relacionar. No entanto, confidenciou-

nos que, para além do ambiente familiar, as relações com a vizinhança, que funcionava 

como uma espécie de família alargada, foram espaços influentes no processo de 

socialização, crescimento, de formação da sua personalidade, que ganharia novas 

significações, durante a sua estada e militância política em Portugal. 

Do acesso ao Ensino Superior. 

Pedro Pires disse que, não existindo o Ensino Superior em Cabo Verde, o 

caminho era Portugal para onde foi, e onde iniciou os estudos superiores em Físico – 

Química. Prosseguindo, esclareceu que a sua intenção era formar-se, para mais tarde vir 

a ser professor de Físico- Química, em Cabo Verde. Mas, as coisas não correram como 

previra, afirmou ele, pois, no ano seguinte teve que interromper os estudos para prestar 

o serviço militar obrigatório. Para além disso, as dificuldades financeiras começavam a 

pesar bastante, o que impediriam certamente de continuar exclusivamente os estudos.   

Relativamente à participação em movimentos associativos ou organizações 

sociais de qualquer natureza, Pedro Pires disse que na época não pertencia formalmente 

a nenhuma associação, porém, aproximou-se e inscreveu-se na Casa dos Estudantes do 

Império. A entrada na Casa dos Estudantes do Império, que representou uma verdadeira 
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oficina social em que se forjaram as primeiras gerações de combatentes anticolonialistas 

africanos, fê-la ciente, sobretudo, de que era o espaço ideal de convívio e aprendizagem 

com mais jovens e estudantes das ex-colónias portuguesas e onde podia informar-se 

melhor sobre a resistência anticolonial, que estava em marcha, e ganhar novos 

cúmplices e companheiros de luta.  

Com efeito, a Casa dos Estudantes do Império, representava para ele e para 

muitos jovens patriotas um espaço de socialização e de acesso a determinados serviços 

com menor custo, mas, particularmente, pelo intercâmbio e acesso às informações sobre 

os movimentos anticolonialistas que facultava. Prosseguindo, Pedro Pires explicou que 

foi aí que as perspetivas do futuro de combate começaram a perfilar-se e a ganhar maior 

consistência, quer na sua forma de pensar, quer no conhecimento e avaliação dos males, 

das violências, dos crimes e das discriminações e injustiças do sistema colonial. 

Continuando, referiu-se ao movimento anticolonial, em que se movia, como sendo de 

natureza ilegal, clandestino e subterrâneo, o que obrigava que se desenvolvesse com 

base em relações de confiança pessoal, no primeiro momento entre conterrâneos, e, 

posteriormente, com os angolanos e guineenses, enfim, explicou que eram estruturas 

flexíveis e informais. 

Disse ainda, ter-se aproximado de um amigo mais próximo politicamente e mais 

outros colegas da “tropa”, sempre com base em relações de confiança recíproca, pois, 

faziam uma vida de “comunidade” de profissão e de geração. Assim, e de forma 

clandestina, falavam de assuntos políticos, da repressão, do início da guerra colonial e 

da necessidade de mudança do regime instituído. A situação obrigava a prudência e o 

sigilo, pois, porque o sistema político e a polícia de informação em que se apoiava, a 

famosa PIDE, não permitia fazê-lo de forma diferente. Estavam cientes de que havia um 

seu agente entre os oficiais daquela unidade militar e havia outros oficiais que eram 

nitidamente apoiantes do regime e avessos aos oficiais milicianos, oriundos das 

universidades e com alguma propensão de contestação política. 

Continuando sobre o assunto referido no parágrafo anterior, Pedro Pires 

afirmaria: “se a memória não me falha a lei não nos permitia que enquanto militares nos 

inscrevêssemos ou associássemos em qualquer movimento, isso estava fora de questão”; 

era interdito.  
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Por conseguinte, ele e seus companheiros militares não podiam literalmente ter 

uma intervenção política que fosse percetível, por isso, não votavam e nem podiam ter 

nenhuma intervenção de forma clara; porém, dispunham de conhecimento e de 

informações sobre os movimentos nacionalistas e ainda que, de forma encoberta, 

estavam informados sobre os acontecimentos em curso, em Angola e na Guiné-Bissau. 

6.1.2. Da participação no movimento patriótico e anticolonial africano e cabo-

verdiano. 

Da iniciação à carreira profissional.  

Foi na prestação do serviço militar que o Comandante Pedro Pires se iniciou, 

enquanto profissional. Disse não ter exercido nenhuma outra ocupação que não fossem 

estudante e militar e, mesmo não sendo de carreira, era daí que recebia o seu salário. Por 

conseguinte, a vida social, exercia-a de acordo com as regras do serviço militar colonial. 

Conforme se referiu anteriormente, tinha-se inscrito na Casa dos Estudantes do Império, 

sobretudo por razões políticas, pois, podia perfeitamente dispensar as suas pequenas 

vantagens materiais. Privilegiou o reforço das relações políticas com vários antigos 

colegas cabo-verdianos do Liceu e com novas amizades e novos companheiros de luta 

oriundos das outras colónias.  

Ainda que não fosse elevado o número de cabo-verdianos frequentassem a CEI, 

aproveitou a oportunidade para aprofundar e consolidar as relações de amizade e de 

cumplicidade com alguns que conheceu no tempo dos estudos liceais no Mindelo, mas 

também com outros, que foram chegando depois. De entre esses cabo-verdianos, 

destacou o Jorge Querido, de Santiago, que tinha sido seu companheiro de turma. 

Lembrou ainda de outros antigos colegas, nomeadamente, o Clarimundo Cardoso, da 

Ilha do Fogo, Vicente Marcel de Almeida, da Ilha de São Nicolau, Arlindo Silva, 

Virgílio Fernandes, Timóteo Tavares e Vieira Lopes, da Ilha de Santiago, Chico 

Spencer e Moacir Rodrigues, da Ilha de São Vicente. Havia ainda os estudantes que 

estavam em Coimbra, entre os quais, desatacou Osvaldo Lopes da Silva. Acrescentou 

ter sido com esses colegas cabo-verdianos que conviveu e partilhou as suas angústias e 

preocupações políticas e a vida social em Lisboa. 

No entanto, das outras colónias portuguesas conviveu com Henrique Carreira, 

que após à independência foi Ministro de Defesa do seu país, Angola, Paulo Jorge, que 
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foi mais tarde Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Carlos Pestana, que foi 

general nas Forças Armadas de Angola, a Elisa Andrade cabo-verdiana, João Vieira 

Lopes, Tomás Medeiros, Gentil Viana, José Araújo, Manuel Boal, Bento Ribeiro, 

Aladino Van Dúnem, Fernando Carreira, Fidelis Cabral Almada, Sérgio Vieira e muitos 

outros. Reiterou que o círculo de relações e de cumplicidades políticas era bastante 

seletivo; todos pertenciam ao mesmo círculo de estudantes e de amigos, gente que 

perfilhava os mesmos ideais e os mesmos objetivos políticos. 

6.1.3. De membro do Conselho de Guerra à liderança do Conselho Nacional do 

PAIGC de Cabo Verde: prioridades relacionadas com os sectores de desenvolvimento 

social. 

Da participação no movimento patriótico e anticolonial africano e cabo-

verdiano. 

Num sorriso de lembrança de um período, se calhar muito especial da sua vida, 

Pedro Pires disse que conforme já havia referido, a sua entrada no movimento 

anticolonial africano e cabo-verdiano aconteceu através da convivência quotidiana, na 

cidade de Lisboa, com seus colegas conterrâneos e com os outros colegas e amigos das 

outras colónias portuguesas, nomeadamente os de Angola, que viviam as mesmas 

angústias e preocupações políticas e professavam o mesmo ideal emancipador. 

O Comandante disse que a maior parte deles chegou a Lisboa na década 

cinquenta, conjuntura política em que os movimentos anticolonialistas em África 

estavam em pleno crescimento. Comentou que ele e os seus companheiros estavam 

cientes daquela situação em evolução e crescimento, contudo, procuravam mais 

informações, realçando alguns marcos históricos e políticos importantes que causaram 

um forte impacto no seu seio e buliram com ele e com os seus colegas e amigos, tais 

como: a nacionalização do Canal de Suez, o triunfo da Revolução Cubana, as vitórias da 

Luta Armada de Libertação da Argélia, as independências da República do Gana e da 

República da Guiné, a eleição de John F. Kennedy, nos USA, a intensificação da luta 

sobre os direitos cívicos nos USA, os debates na ONU sobre a erradicação do 

colonialismo e da discriminação racial. Prosseguindo, notou que embora tivessem 

conhecimento desses acontecimentos políticos e dessas revoluções, as informações de 

que dispunham não eram suficientes na medida em que o sistema fascista e colonial 
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português dificultava a circulação de notícias do tipo. Todos os órgãos de comunicação 

social eram censurados.  

Porém, através da propaganda dos movimentos de libertação já existentes e em 

ação, iam tendo informações sobre as revoltas, como por exemplo, o movimento Mau-

Mau, no Quénia, o desencadeamento da luta armada em Angola, entre outros, todos 

com um impacto significativo na vida e consciência política pessoal, bem como, dos 

colegas e correligionários políticos. Acrescentando, explicou que, apesar da 

proximidade, a obtenção de informações fiáveis sobre a Guiné-Bissau, concretamente 

sobre o Massacre de Piguiguiti, que acontecera em 1959, foi escassa e extremamente 

difícil. Não conseguiu chegar a um testemunho fidedigno sobre aquele acontecimento. 

Em compensação, disse ele, que já nessa altura circulavam informações incentivadoras 

sobre os líderes precursores das lutas de libertação em Angola, Guiné e Cabo Verde, 

Agostinho Neto, Mário de Andrade e Amílcar Cabral. O processo dos 50, em Luanda, 

os massacres da Baixa do Cassanje, em Malanje, o assalto à prisão de Luanda e os 

ataques violentos aos fazendeiros portugueses no Norte de Angola tiveram em conjunto 

um impacto muito forte e interpelador junto da comunidade estudantil e dos patriotas 

nacionalistas residentes em Portugal. O assassinato de Patrice Lumumba foi outro crime 

político que concorreu para o aprofundamento da consciência anticolonialista e a 

radicalização dos nacionalistas africanos.  

Para a comunidade estudantil angolana, mais bem organizada, as informações 

eram mais fluentes e consistentes e, por conseguinte, as suas redes de informação 

funcionavam melhor. De entre as informações que se ia obtendo, PP soube da 

transferência do Secretariado-Geral do Partido Africano da Independência da Guiné e 

Cabo Verde (PAIGC) para a República da Guiné e a fixação de residência de Amílcar 

Cabral e de outros líderes independentistas, naquele país e, especialmente, ficou ciente 

da possibilidade e da necessidade de integração naquele partido combatente. PP 

asseverou que nessa altura ele e os colegas tiveram também informações de que era 

viável a saída e estava em preparação uma fuga clandestina massiva de jovens para se 

juntarem às lutas de libertação dos respetivos países. Além disso, informações de 

diversa ordem circulavam, sobre a organização da luta na Guiné-Bissau, mas, ele e os 

seus correligionários queriam e precisavam de mais informações credíveis e 

consistentes sobre o assunto. Naquela altura, Pedro Pires confirmou que já tinha ideias 
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políticas claras sobre o que queria e sobre a orientação que estava decidido a dar à sua 

vida. Até porque, retorquiu ele, havia colegas portugueses que também tinham um 

sentimento de revolta em relação ao regime fascista e colonial português.  

Na sequência do referido no parágrafo anterior, o Comandante Pedro Pires, 

considerou as eleições de 1958, como facto marcante, pois, despertou muito interesse e 

esperança entre os portugueses; muitos repudiaram o processo e acompanharam com 

angústia as confrontações que antecederam, a perseguição movida depois ao General 

Humberto Delgado, a sua saída de Portugal, assim como, o assalto ao paquete Santa 

Maria, por um grupo de opositores dirigido pelo antigo Inspetor Superior Colonial, 

Henrique Galvão. Na altura, o General Delgado tinha pedido asilo político numa das 

embaixadas disse ele, apesar de não se recordar se a americana ou a brasileira, mas 

duma coisa está certo, esses episódios tinham contribuído para o aprofundamento da sua 

consciência da urgência e da necessidade de participar no processo político que 

conduziria à independência nacional. Entretanto, das situações acima relatadas, a que 

mais motivou a decisão de apressar a sua integração no movimento de luta armada de 

libertação nacional, foram as peripécias e os crimes que envolveram a independência do 

Congo e o subsequente assassinato de Patrice Lumumba. Na CEI, houve muita revolta e 

consternação e a palavra-de-ordem foi “todos de gravata preta”, em sinal de luto. Assim, 

usou a gravata preta até à sua partida de Portugal. 

Outros momentos de grande tensão e angústia com impacto na decisão de 

engajamento na luta armada de libertação nacional foram as repressões sangrentas na 

Baixa do Cassanje, Malanje, e a seguir o 4 de Fevereiro em Luanda, em que foram 

assassinados dezenas de angolanos e feitas dezenas de presos políticos, que seriam 

encarcerados, mais tarde, no Presídio de Chão Bom, Cabo Verde. Enfim, afirmou Pedro 

Pires, “todo esse contexto de repressões, revoltas, assassinatos e independências, 

contribuíram para o aprofundamento da minha consciencialização e da dos colegas das 

outras colónias”, porém, todos tinham consciência de que era fundamental ter-se muito 

cuidado na medida em a situação exigia que as atividades decorressem em condições do 

mais absoluto segredo, contrariamente, à necessidade que havia em relação à circulação 

de informações. 

Da fuga de Portugal ao ingresso na luta de libertação e à descoberta da 
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dimensão e complexidade dos desafios a enfrentar e ultrapassar. 

Naquela época, as coisas começaram a perfilar-se de forma mais clara no seu 

pensamento, embora não fosse ainda um projeto bem estruturado; as iniciativas 

emergiam e desenvolviam-se com base em relações de proximidade e de confiança, 

anteriormente existentes em Cabo Verde, com colegas da “tropa”, mas sobretudo com 

os angolanos, que na altura estavam num estádio de consciencialização e de 

organização, porventura, mais avançado. Assim, estavam debatendo os assuntos que os 

interpelavam e apoquentavam e a necessidade da organização da fuga para a luta de 

libertação nacional.  

Disse-nos Pedro Pires, nessa altura, ele e o seu amigo Jorge Querido, dispunham 

de informações e alguns mecanismos como contactar o líder do PAIGC, Amílcar 

Cabral, mas também, sobre como deviam proceder para entrar naquele partido, enfim, 

na luta armada de libertação nacional. No entanto, a saída de Portugal para entrar nas 

fileiras da luta armada de libertação nacional, de facto, aconteceu num quadro mais 

amplo e juntamente com um grupo constituído por um número significativo de jovens 

que decidiram romper frontalmente com o regime colonial, mostrando abertamente que 

discordavam com o regime e estavam dispostos a participar de forma efetiva na luta 

emancipadora. Pedro Pires disse que, o grupo era formado maioritariamente por 

angolanos e aproveitou para realçar o apoio decisivo de que beneficiaram, vindo de 

pastores e igrejas protestantes americanos com ligação com Angola, na preparação e 

execução da operação de saída clandestina de Portugal.  

Antes da partida de Lisboa, na companhia de Jorge Querido, teve um encontro 

discreto para recolha de informações sobre o PAIGC, com o saudoso poeta Ovídio 

Martins, num café situada na Alameda da Fonte Luminosa em Portugal. Com efeito, 

recebeu algumas informações úteis de como contactar com o PAIGC, a partir para Paris.  

Sobre a composição desse grupo, disse ainda que a maioria era constituída por 

jovens angolanos, mas nele havia moçambicanos, nomeadamente, Pascoal Mucumbe e 

Joaquim Chissano, que mais tarde veio a ser Presidente da República de Moçambique; 

de Cabo Verde, ele próprio, Osvaldo Lopes das Silva, Amélia Araújo, José Araújo, 

Gina Vieira Lopes, Lilica Boal e Elisa Andrade; de São Tomé e Príncipe, Tomás 

Medeiros. Como nota que merece referência, seguiram no grupo três crianças. 
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Naturalmente, refere o Comandante, que esse grupo teve apoios de igreja 

protestantes americanas e também da CIMADE, uma instituição social francesa, que 

lidava com refugiados oriundos da Europa Central, em cujas instalações o grupo esteve 

temporariamente alojado em França.  

De Paris ao Gana e ao Secretariado-Geral do PAIGC em Conacri, República 

da Guiné. 

O Comandante Pedro Pires, informou que a viagem da França à Guiné-Conacri, 

foi realizada por etapas, até porque as relações entre os dois países não eram muito 

cordiais. Com a ajuda da rede de apoio aos combatentes argelinos em França e com 

passaportes ganeses fizeram a viagem de autocarro até Bona, na RFA, na companhia e 

proteção do advogado anticolonialista Jacques Vergés. Foi a partir de Bona que o grupo 

de jovens patriotas africanos partiram para Acra, no Gana, fazendo escala em 

Amesterdão. 

Acrescentando, Pedro Pires disse que em França, na CIMADE, o grupo foi 

visitado por Mário Pinto de Andrade, Presidente do MPLA, e por Eduardo Mondelane. 

Foram visitados ainda por Dulce Almada Duarte, que era leitora de português na 

Universidade de Caen, e por mais um ou dois cabo-verdianos.  

Foi em Acra, capital do Gana, onde PP e Osvaldo Lopes da Silva se encontraram 

com o SG do PAIGC, Amílcar Cabral, em Setembro de 1961. Do encontro, ficou 

decidida a partida dos dois para Conacri e a sua integração formal no Partido. 

Do ingresso na luta armada de libertação nacional e da trajetória até à 

independência da Guiné e de Cabo Verde na década de 70.  

Até ao ingresso formal na luta armada de libertação nacional, o Comandante 

Pedro Pires afirmou nunca ter sido líder formal de nenhuma organização e insistindo, 

disse “eu era militar e como tal possuía uma cultura de disciplina e de organização”. 

Continuando, anuiu que sem dúvida a sua experiência enquanto oficial e chefe de uma 

equipa de controladores de radar teria favorecido a sua integração no partido, o PAIGC, 

e seguramente influenciou todo um percurso marcado pelo exercício de funções de 

lideranças nos mais diversos sectores e níveis da vida política, militar e social. Aliás, 

exerceu no PAIGC vários cargos de direção e de liderança. O facto de trazer alguma 
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experiência da vida militar, bem como noções de organização e disciplina, ajudaram-no 

a manter a firme convicção na sua capacidade de contribuir utilmente para a 

independência da Guiné-bissau, de Cabo Verde, enfim, para a independência da África. 

Da participação na luta armada de libertação nacional e ao exercício de 

liderança em situações de risco.  

Enquanto oficial e militar, tinha assumido a responsabilidade de uma unidade de 

controlo de radar, em ele era o chefe de uma equipa. A unidade em referência 

funcionava por turnos diurnos e noturnos e deste modo tinha sob a sua responsabilidade 

a liderança de um grupo constituído por operadores e técnicos de radar, mecânicos que 

acompanhava e superentendia. Foi uma experiência útil. 

Esse pequeno exercício de liderança, ajudou-o a ganhar experiência e a ter a 

noção de como as organizações deviam funcionar. “O facto de estar muito motivado 

pela causa da libertação nacional, corporizada pelo PAIGC, e imbuído da vontade firme 

de trabalhar por Cabo Verde, também ajudou-me muito”, disse Pedro Pires. Daí em 

frente, por esforço e por dedicação à causa a que tinha abraçado, Pedro Pires ascendeu 

gradualmente nas estruturas políticas e militares, chegando a integrar todos os órgãos 

superiores do PAIGC, em que foi membro do seu Conselho de Guerra, correspondente 

ao Estado-Maior Político-Militar.  

Assim, e sempre merecedor da confiança dos militantes e dos órgãos de Direção 

do PAIGC, exerceu cargos dos mais elevados, dos quais se destaca, por exemplo, a 

Presidência do Conselho Nacional do PAIGC para Cabo Verde. 

De membro do Conselho de Guerra à liderança do Conselho Nacional do 

PAIGC de Cabo Verde: prioridades relacionadas com os sectores de desenvolvimento 

social. 

Após ter cumprido com êxito reconhecido uma das missões mais complexas de 

que fora incumbido: a direção e a organização da saída de França, numa situação de 

semiclandestinidade, com destino à Argélia e, posteriormente, a Cuba, do grupo de 

militantes cabo-verdianos que viria constituir, sob o seu comando e liderança, o núcleo 

duro de combatentes devidamente preparados que tinham por missão fazer o 

desembarque e desencadear a luta armada em Cabo Verde. Cumprida a missão 
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preparatória e na impossibilidade de realização da operação, embora, preparada 

minuciosamente, regressou definitivamente à base do PAIGC, na Guiné, em 1968. Em 

seguida, foi integrado nas suas estruturas políticas e militares operacionais. Na altura, já 

era membro do Conselho de Guerra, órgão máximo da direção da luta político-armada, 

composto por sete responsáveis superiores, políticos e militares.  

No início, o Comandante Pedro Pires afirmou ter sido destacado, enquanto 

membro do Conselho de Guerra e do Comité Executivo de Luta, responsável pela 

coordenação e supervisão do desenvolvimento da luta armada e política na Frente Leste, 

ao lado do Comandante Osvaldo Vieira. Na reorganização seguinte das 

responsabilidades dos membros do CG junto das Frentes de Luta, foi destacado para 

trabalhar na Frente Sul, ao lado do Comandante Nino Vieira, enquanto Segundo 

Comandante de Frente. Ainda no CG, dirigiu o Departamento de Recrutamento e 

Formação. 

A par da luta política e armada, o sector social e a Educação, em particular, 

tiveram um lugar de destaque no programa do PAIGC, assegurando que este criou 

escolas, designadamente, a Escola Piloto, em Conacri, e a Escola Teranga, em 

Ziguinchor no Senegal, as mais evoluídas, mas também desenvolveu um verdadeiro 

sistema escolar funcional no interior da Guiné. 

Pedro Pires, reiterou que desde a sua criação, o PAIGC atribuiu uma atenção 

particular ao sector da Educação, logo, ao futuro da Nação independente, tanto é, que 

por ocasião da independência já dispunha de quadros superiores oriundos da Escola 

Piloto. Para tal, procurou recursos financeiros, bolsas de estudos e outros mecanismos 

de promoção educacional, junto dos seus parceiros, mas também, produziu livros 

escolares, que pudessem servir, subsidiariamente, para a alfabetização dos combatentes, 

a formação dos filhos destes e dos jovens das regiões libertadas. O lema “era aprender 

sempre”!  

Assim, estava consensualizado de que os “sabiam mais, deviam ensinar aos que 

sabiam menos ou não sabiam, e que estes deviam aprender junto daqueles”. Assim, era 

visível a alta importância de que a Educação e a capacitação social se revestiam em 

todas as suas vertentes: a cultura, a saúde, a produção, a participação popular e a 

administração da justiça, entre outros.  
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Num determinado período, tendo José Araújo, então responsável pela Educação 

e Saúde, sido transferido da Região Sul para o Secretariado-Geral, a fim de se ocupar do 

Departamento da Informação, Pedro Pires disse ter sido indigitado para superintender 

provisoriamente os Sectores da Educação e da Saúde, naquela Região Administrativa. 

Sobre os desafios para a Educação na altura, com muito entusiasmo, Pedro Pires, 

partilhou com a investigadora que havia orientações claras para que os militantes 

estudassem e aprendessem sempre, uns com os outros, pois, a Educação era entendida 

como uma prioridade incontornável e representava o investimento humano que 

asseguraria um futuro de prosperidade e de progresso social para o país. 

Com efeito e apesar das condições de luta armada serem desfavoráveis, 

limitativas e arriscadas, foram construídas e abertas escolas no interior do país, na 

floresta e em todo o sítio que oferecesse a segurança mínima. Essa opção política 

granjeou a adesão e o apoio das populações e era levada a sério, de tal ordem, que 

dezenas de escolas funcionavam camuflada, debaixo de árvores, pois, era importante e 

prioritário alfabetizar e formar pessoas. Naquela altura, realçou que havia duas escolas-

internatos centrais de grande importância, a Escola Piloto e a Escola Teranga, que 

ministravam um ensino de relativa qualidade, apesar das limitações em meios materiais 

e em docentes. Na verdade, disse Pedro Pires, “A educação e a formação ocuparam 

sempre um lugar cimeiro para o PAIGC e em particular para Amílcar Cabral” e citando 

Amílcar Cabral repisou:“ a educação liberta o homem da ignorância e do obscurantismo 

e abre-lhe novas janelas para se compreender e compreender o mundo que o rodeia” 

Continuando, realçou que para Amílcar Cabral e seus companheiros de luta a 

instrução, a formação e a educação foram sempre consideradas como um dos pilares 

mais importantes para a luta, para a independência e para o desenvolvimento da Guiné e 

de Cabo Verde de uma forma geral. 

6.1.4. Da Liderança do I Governo de Cabo Verde, em 1975 e um percurso e 

vivência de cerca de cinco décadas de liderança em várias áreas de trabalho. 

Da Liderança do I Governo de Cabo Verde, em 1975, às relações interpessoais 

com os Ministros, colaboradores, responsáveis de instituições públicas e colegas do 

Partido. 
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É de se notar, previamente, que PP dirigiu as negociações com o Governo 

Português em que se estabeleceram o processo e os mecanismos que permitiriam a 

transição política até à proclamação da independência nacional. Foi quem liderou com 

muita paciência e habilidade política o período complexo de transição política, que lhe 

permitiu um melhor conhecimento da difícil situação interna e a aquisição de algum 

traquejo na gestão do País e das coisas públicas. Dirigiu o I Governo do Cabo Verde. 

Foi uma iniciação governativa complicada, numa situação de crise, de fome, de enorme 

carência material e de aviltamento social. 

Pedro Pires, notou que chegou ao cargo de Primeiro-Ministro, por escolha do I 

Presidente da República, Aristides Pereira, Secretário-Geral do PAIGC, após o 

assassinato do seu Líder e fundador Amílcar Cabral. A sua designação mereceu a 

confiança e a confirmação do Parlamento.  

Instado pela investigadora a descrever a sua postura durante o seu percurso 

enquanto Primeiro-ministro e Chefe do Governo, quer dizer, se sentia CHEFE ou aquele 

que orientava, coordenava, enfim, o LÍDER, com a tranquilidade que o caracteriza, 

disse: “não sei se alguma vez me senti chefe, no sentido clássico do termo; talvez, me 

sentisse líder, no sentido moderno, de um grupo de pessoas comprometidas com um 

projeto político, nesse caso, os Ministros e os responsáveis superiores pela 

Administração do Estado”. Prosseguindo, acrescentou: “no exercício das minhas 

funções, nunca assumi a postura de chefe prepotente e iluminado, aquele que dá ordens 

e comanda; senti-me, mais, líder e responsável pelo sucesso de uma equipa, que era o 

Governo”. Elucidou que era uma relação pragmática de Primeiro-Ministro de um país 

pobre, recém-independente, que tinha de procurar e encontrar os meios para garantir a 

satisfação das necessidades primárias mais urgentes. Deste modo, fazia a coordenação 

das atividades dos seus colaboradores numa perspetiva de seguimento e monitorização 

das decisões e das prioridades estabelecidas. Numa situação de carência, era importante 

gerir as prioridades e as urgências, poupar e rentabilizar os recursos disponíveis.  

Em jeito de conclusão, opinou que o chefe é aquele que ordena e quase nunca 

escuta e, por isso, tem poucas possibilidades de aprender e de fazer qualquer instituição 

avançar de forma sadia e colegial. Sobre essa questão, Pedro Pires ainda explicou que 

agia, no sentido de escutar, de dialogar, coordenar, moderar, avaliar e reprogramar, pois, 
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liderava uma equipa cuja causa quotidiana era vencer as carências, os obstáculos e 

promover com poucos recursos o progresso de Cabo Verde, ciente da sua pobreza e 

insularidade e da necessidade de empregar eficazmente os recursos disponíveis.  

Em relação aos Ministérios e sectores de atividades que, no decurso dos 

primeiros anos de governação, maiores preocupações lhe causavam, com um sorriso 

franco e aberto respondeu: “Tínhamos uma prática anterior, pois, trouxemos da Luta de 

Libertação para o Governo os princípios de poupança e de responsabilidade pessoal e, 

assim, constituímos um governo pequeno, com apenas 10 ministros”. Aliado à 

necessidade de poupança, outra grande preocupação eram as finanças públicas, disse 

ele, e o grande desafio era: “onde e como íamos buscar os recursos?” 

Prosseguindo, para completar a resposta, esclareceu que a grande preocupação 

era agir e comportar-se com o sentido de responsabilidade. Falava, de vez em quando, 

para com os seus botões: “ isto não pode falhar (…); no meu espírito estava sempre a 

busca de resultados, numa perspetiva de competição e de comparação com a situação 

herdada do regime colonial português; dizia para comigo não posso de forma alguma 

fazer menos que o regime colonial fez para o meu país; assim, procurei sempre fazer 

mais e melhor!”.  

Por outro lado, a garantia da segurança alimentar constituía igualmente outra 

grande prioridade, disse Pedro Pires, impondo-se uma luta titânica e perseverante para “ 

afastar o espectro da fome o mais longe possível”. Por fim, indicou mais duas 

prioridades: Educação e Saúde. Um outro sector com o qual se preocupava bastante, era 

a produção agrícola e o mundo rural, tendo sido criado de início o Ministério da 

Agricultura e Água, e razões de sobra tinha devido à fraca pluviosidade e à escassez da 

água. Outro aspeto não menos importante era a criação de empregos públicos 

suficientes para as pessoas desocupadas e, sobretudo, para os camponeses quando em 

situações de falta ou de insuficiência da chuva. Concluiu dizendo, com semblante 

pensativo: “Se na verdade quase tudo era prioritário, também, era verdade que havia 

sectores mais prioritários que outros, como por exemplo onde ir buscar recursos?”  

Reportando à preocupação primária, o Comandante explicou que as ideias que 

tinha, socializava-as e discutia-as com os seus pares, mas também, escutava atentamente 

as opiniões dos seus Ministros e colaboradores, em reuniões privadas quinzenais e no 
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Conselho de Ministros. Geralmente, cada Ministério apresentava o seu plano 

operacional e o respetivo orçamento anual, que eram analisados pelo Conselho de 

Ministros. No entanto, a soma dos orçamentos apresentados ultrapassavam de longe os 

recursos financeiros previsíveis e, obviamente, cabia ao Primeiro-ministro a tarefa 

ingrata de dirimir os conflitos e de atribuir os recursos possíveis a cada Departamento 

governamental. 

Instado a lembrar-se e a referir-se a algum momento específico em que teve de 

decidir algo muito importante relacionado com a educação ou a formação, em 

detrimento de algum outro sector, num tom muito sério, afirmou: “era preciso ter muito 

cuidado para evitar a derrapagem orçamental” e, reforçando o tom de voz e também a 

expressão facial, respondeu à pergunta da investigadora, dizendo sem embaraço, que 

“era urgentíssimo investir na educação e na formação de crianças e, igualmente, era 

absolutamente necessário enviar jovens para a capacitação no exterior, já que no país 

não existiam condições para o efeito. A Educação a diversos níveis e áreas deve ser 

sempre uma prioridade governativa. Naquelas circunstâncias de arranque, era necessário 

“inventar” as formas de o conseguir.” Realmente, a formação representava um elevado 

investimento para o país e, aí, o Governo tinha que recorrer à cooperação de países 

historicamente amigos e parceiros da Guiné e de Cabo Verde, desde os primórdios da 

luta de libertação à independência, como Cuba, URSS e RDA, e ainda Portugal, Brasil, 

França, Argélia, Marrocos e Senegal, entre outros. 

No Cabo Verde de 1975, faltava praticamente tudo: o número de escolas era 

insignificante; era preciso formar professores do ensino primário, em primeiro lugar, 

para na sequência promover a formação de professores para o ensino secundário e, por 

fim, para o ensino superior. Todavia, prosseguiu dizendo que a primeira obrigação era 

ter todas as crianças em idade escolar, na escola, pelo menos, durante os primeiros 

quatros de escolaridade, correspondentes à instrução primária. 

Referindo-se às orientações elementares, relacionadas com a Educação, 

considerou que podiam resumir-se numa frase: “expansão da taxa de acesso das crianças 

à escola e melhoria da qualidade de ensino através da formação permanente de 

professores”. Logo, era imperioso continuar a preparação de professores para todos os 

subsistemas e, em consequência, assegurar a melhoria da sua prestação. 
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Prosseguindo o seu depoimento relativamente aos esforços empreendidos em 

favor do sector da Educação, asseverou que os esforços internos foram complementados 

com a colaboração de parceiros bilaterais e de instituições internacionais, no sentido da 

construção de novas escolas, da produção de manuais e da conceção de novos planos 

curriculares, cujos programas teriam que refletir as aspirações do país independente que 

nos tínhamos tornado. Em, resumo, o Comandante Pedro Pires reiterou que o esforço na 

busca de parcerias para o prosseguimento dos investimentos em favor do sector da 

Educação e da formação de professores representou “uma decisão pertinente e 

inteligente da sua jovem equipa governativa”. 

A formação de professores para o ensino primário, aliada à construção de mais 

escolas primárias, impulsionaram a massificação do ensino primário e, 

consequentemente, o crescimento rápido de novos aspirantes ao ensino secundário. 

Desta feita, era preciso formar professores para o ensino secundário, como se referiu 

anteriormente, pelo que foram enviados jovens e outros candidatos de gerações muito 

diversificadas para países e instituições parceiros de Cabo Verde para a realização de 

formação superior nos mais diversos domínios do conhecimento. Neste sentido, era 

essencial que as lideranças nacionais pensassem no desenvolvimento das capacidades 

formativas endógenas, pelo que foram envidados esforços no sentido da reforma das 

instituições de formação existentes, introduzindo novas valências, como nos casos das 

Escolas do Magistério da Praia e do Mindelo; seguidamente, impôs-se a necessidade de 

criar escolas e institutos de formação de professores do ensino secundário, tais como o 

IP e a EFP, numa ótica evolutiva. Novas instituições de formação superior iriam 

surgindo, sucessivamente. Em jeito de recomendação, Pedro Pires, asseverou que a 

formação ou a especialização pode ser realizada de raiz ou em exercício de funções, 

numa perspetiva de aperfeiçoamento e de busca constante de aumento da performance. 

Afirmou ainda que “o exercício de aprender fazendo, juntamente com o seu coletivo de 

trabalho ou com a comunidade envolvente pode constituir uma forma eficaz de formar 

líderes e lideranças colegiais eficazes”.  

Reportando aos primeiros tempos da governação, Pedro Pires confirmou que 

tinha a noção clara da pesada responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, pois, 

era quem liderava o processo todo, porém, aproveitou para, uma vez mais, realçar que 

os Ministros e os colaboradores estavam igualmente comprometidos com a libertação e 



  

 

 

268 

 

 

 

 

268 

o desenvolvimento de Cabo Verde, o que constituía um elemento gerador de segurança 

governativa e de tranquilidade nacional. 

Sobre a pergunta relacionada com o seu percurso inicial e se, durante esse tempo 

da sua vida, sentiu ter nascido líder, ou, se no desempenho das diversas funções foi-se, 

caldeando, passo a passo, o líder, Pedro Pires, respondeu que a gestação desta condição 

teria sido durante o percurso, pois, “há um processo de aprendizagem, durante o qual 

ajustei o meu comportamento às imposições das funções, analisei e avaliei a evolução 

das situações, no sentido de rever, refazer a fim de fazer melhor; foi nesse esforço de 

aperfeiçoamento sucessivo que me fiz líder. Assim, o líder foi-se forjando sem sequer 

me dar conta disso. Foram o comprometimento, o trabalho quotidiano e a aprendizagem 

com e na ação, juntamente com os outros companheiros de caminhada, que germinaram 

o líder.” Sorrindo, enfatizou uma vez mais, repetindo o que tinha dito anteriormente:“ 

eu nunca me senti Chefe iluminado, mas, sim, líder no estilo de pedagogo da 

revolução”. Insistindo na pergunta, alegou não saber se foi por vocação ou se foi fruto 

de circunstâncias. Entretanto, anuiu que “poderia ter sido o entroncamento de uma e 

outra coisa; mas, a verdade é que aquele que dirige deve ter o sentido de 

responsabilidade e de compromisso com a causa abraçada e por esta via ganhar a 

confiança dos seus companheiros e subordinados. Outrossim, a autoridade moral é 

ganha no quotidiano e na ação prática”.   

Porfiando a pronunciar se a sua perspetiva de fundo, enquanto Primeiro-ministro 

e mais tarde de Presidente da República, era a de um Gestor/Administrador ou uma 

coisa e outra, Pedro Pires respondeu prontamente que não são a mesma coisa! 

Justificando-se disse, que “ o líder não é um burocrata nem um tecnocrata; é mais do 

que isso! Deve ser um homem político, acima de tudo, um motivador, um aglutinador e 

impulsionador da ação dos seus colaboradores. Na sua ação e com o seu estilo de 

direção deve contribuir para a gestação de novas lideranças. Falha se não consegue 

reproduzir-se”. Na sequência, reconfirmou o valor e o lugar que a Educação tem 

ocupado na transformação das sociedades no geral e da sociedade cabo-verdiana, em 

particular. Pedro Pires considera que a grande vitória do seu país derivou da aposta na 

formação de professores, técnicos, gestores, rematando: “Com efeito, o nosso país 

apetrechou-se em recursos humanos qualificados e em capacidade criadora; a mudança 

que se conseguiu com a capacitação das pessoas, a expansão e democratização do 
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acesso ao conhecimento, conjugadas com a elaboração e interiorização de uma visão 

moderna e abrangente do mundo e da humanidade contemporânea, constituem um 

património imaterial valioso e uma ferramenta preciosa que tem permitido ganhar, passo 

a passo, o futuro de prosperidade e de bem-estar ambicionados”. 

Ao pedido da investigadora para fazer referência ao seu percurso e história de 

vida, no sentido de aconselhamento a um líder do sector da Educação, respondeu que, 

passados que são cerca de quatro décadas sobre o momento em que assumira a liderança 

do I Governo cabo-verdiano, a situação do país é outra e este transformou-se muito. 

Todavia, caso lhe fosse solicitado algum conselho, opinaria que se vive num mundo 

interconectado e altamente competitivo e concorrencial que exige velar pela eficácia e 

pela produtividade empresarial e da própria sociedade cabo-verdiana. Assim, 

aconselharia “a lutar sem tréguas pela melhoria da qualidade do Educação, da Formação 

e da Capacitação Socioprofissional, pois, constituem os melhores sustentáculos sobre os 

quais devem assentar a transformação e o progresso social de Cabo Verde.” É evidente, 

continuou dizendo, que dando esse tipo de conselho sobre a elevação sucessiva da 

qualidade e da eficácia, a pergunta que seguiria seria: quem seria os agentes-motores 

desse upgrade qualitativo? No entanto, apontou pistas que se baseariam na “formação 

permanente de professores, cada vez mais capacitados e comprometidos com o país, 

para que possam, por sua vez, formar novas gerações com a mais elevada qualidade 

técnica e moral possível”. 

Quanto aos parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde e pelo fato de na 

qualidade de Chefe de Estado, ter tido a incumbência de nomear os embaixadores e 

outros representantes de Cabo Verde no exterior e tendo ainda em vista que o país tem 

recebido uma ajuda externa significativa de apoio ao processo de desenvolvimento, 

procurou-se conhecer a sua avaliação quanto às relações com o corpo diplomático 

acreditado na Praia. Em resposta, esclareceu que a sua contribuição tem sido de 

permanente promoção e valorização de Cabo Verde, insistindo na sua utilidade, na 

política responsável e cooperativa que os sucessivos Governos têm praticado e na sua 

condição de Estado defensor firme e consequente da Paz, da amizade e do diálogo entre 

os Estados, entre os Povos e entre as Culturas. Acrescentou que no exercício de missões 

e responsabilidades no âmbito das relações externas, investiu na credibilização das 

políticas levadas a cabo no país e no reforço do prestígio nacional, o que foi altamente 
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conseguido. Por fim, tem manifestado que, apesar da complexidade dos desafios, os 

dirigentes do nosso país dispõem de um projeto político ambicioso, exequível e portador 

de inúmeras esperanças e potencialidades. 

No cumprimento dos dois mandatos presidenciais, assegurou ter investido na 

credibilização das instituições do Estado de Direito, no seu aperfeiçoamento e melhoria 

do seu funcionamento, pois, eram ferramentas fundamentais para se assegurar o 

desenvolvimento institucional, económico, social e cultural do nosso país. Replicou, por 

fim, “pode-se dispor de tudo, mas se não existe estabilidade governabilidade, logo, 

previsibilidade; se o país é instável; se as instituições não funcionam e não existem 

resultados práticos de governação seria meio-caminho para o fracasso político”. Neste 

pormenor, deu muita atenção à cooperação e solidariedade institucionais. Continuando, 

observou que é evidente que não se pode obter tudo de uma só vez, por isso, há que 

assegurar prioritariamente o funcionamento das estruturas enquanto garantia da 

governabilidade e dos resultados.  

Continuando, reforçou a ideia defendida no parágrafo anterior relacionada com a 

importância do funcionamento e da performance das estruturas do Estado dizendo que, 

por vezes, não se dá atenção aos resultados finais e se privilegia em excesso os 

procedimentos burocráticos como se um fim, em si, e não uma ferramenta de trabalho. 

Considera pertinente a necessidade de estimular a cultura de resultados no seio da 

sociedade cabo-verdiana. 

Do percurso e vivência de cerca de cinco décadas de liderança em várias áreas 

de trabalho. 

Respondendo à pergunta, se teria tido alguma formação específica, com a 

tranquilidade que lhe é característica, Pedro Pires respondeu que não, que foi fazendo, 

aprendendo e aperfeiçoando que conseguiu formar-se e atingir a preparação e 

capacidade que possui. Para além disso, a autoformação e a reflexão autocrítica foi 

sempre um hábito e uma preocupação pessoal.  

Instado a falar sobre a qualidade das relações interpessoais e humanas o terá 

ajudado a ser o líder que é, Pedro Pires respondeu de forma simples: “ Não sei, não 

posso dar essa resposta, cabe aos outros e aos analistas tirar as conclusões” e 

acrescentou dizendo que é muito difícil ser-se juiz em causa própria. Contudo, 
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reconheceu que tem uma experiência vivida, na qual se tem inspirado: “sei que procurei, 

(não sei se o consegui) transmitir àqueles que trabalharam comigo a minha experiência, 

a minha forma de estar e estimular para melhorarem a sua formação, o seu 

comportamento e a sua postura pessoal e profissional”. Logo, na sua ótica e prática, “o 

líder deve ser um pedagogo”. Rematou, em jeito de comentário final: “nem sempre é 

possível, o líder ser pedagogo, mas deveria ser assim! 

Questionado se nas tomadas de decisão enquanto Primeiro-Ministro e chefe do 

governo durante 15 anos, decidia de forma unilateral ou partilhava e ouvia as opiniões 

dos seus pares, respondeu que em alguns momentos específicos decidiu sozinho, pois, 

há momentos que assim o exige, sendo “preciso ter a coragem de ir a contracorrente, 

quando necessário, por ter a consciência de que era preciso evitar o impasse e não era 

possível agradar a todos. Mesmo assim, procurou consultar os seus colaboradores antes 

de tomar decisões difíceis.” De qualquer forma, entende que “o líder deve ser um 

pedagogo ou seja: aquele que procura ensinar, estimular, dialogar, pois, se não dialoga, 

não socializa a decisão; se não escuta as opiniões contrárias, não consegue o 

compromisso e a adesão indispensáveis para a implementação da decisão em causa”. 

Num tom nostálgico e saudável, disse para a sua entrevistadora: “recorde-se que 

durante os primeiros anos de independência encabecei as campanhas cívicas de 

arborização e a plantação de muitos milhões de árvores na década de oitenta! (…) Foi 

uma forma simples de estimular o voluntariado, a participação e a responsabilização; 

(…) esse é o papel de um líder”; e concluiu: “julgo que há alguma coisa de atrativo na 

minha forma de estar e de conviver com as pessoas, nesta intenção de obter delas o 

maior contributo possível.” 

Sobre a forma de liderar, o percurso de 50 anos de lideranças nos mais diversos 

sectores da vida militar, social e económica do país, tem a ver com as relações do líder 

com a sua equipa, com a sociedade civil ou com o povo de uma forma geral, Pedro Pires 

respondeu, com a simplicidade que o caracteriza, prefere que sejam outras pessoas, (os 

outros) a fazer essa apreciação do percurso dele, todavia, de uma coisa tinha a certeza, 

“adora estar com as pessoas e tem dificuldades em estar longe da convivência dos seus 

companheiros de caminhada; gosta de trocar ideias e opiniões; talvez, estas qualidades 

pessoais tivessem contribuído para fazer um líder”.  
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Instado a falar se a sua forma de ser foi preponderante e muito importante 

durante todo o seu percurso desde a sua vida em Portugal, na Unidade Militar em 

trabalhou, durante a Luta Armada de Libertação Nacional, enquanto responsável 

político e militar de uma Frente de Luta, no Conselho Nacional do PAIGC para Cabo 

Verde, como Primeiro-Ministro e como Presidente da República de Cabo Verde, 

respondeu que “uma característica muito importante da personalidade dele é o sentido 

de lealdade e de solidariedade, pois, é muito solidário com as pessoas com quem tem 

trabalhado ou convivido”. Finalizou repisando: “tenho muita dificuldade em abandonar 

os meus; e, às vezes sou criticado por isso”.  

6.2. Bartolomeu Varela: As declarações de um professor aplicando a 

pedagogia na gestão de departamentos do sistema educacional nacional, no 

exercício da vida política e na administraçao do ensino superior. 

6.2.1. Da infância ao final do Curso de Professor do Ensino Básico na EHPPE. 

A família e a infância 

Bartolomeu Lopes Varela, nasceu há 60 anos, no Concelho de São Domingos, na 

Ilha de Santiago. Originário do campo, o pai dele era agricultor e, complementarmente, 

artesão. A mãe era doméstica, criava animais no quintal da casa, hábito comum às 

mulheres camponesas e um importante contributo no rendimento económico das 

famílias rurais em Cabo Verde.  

Viveu toda a sua infância e cresceu num ambiente familiar sereno e que 

seguramente o marcou por toda vida, disse o nosso entrevistado.  

Bartolomeu alia a pessoa e o profissional, que é hoje, aos valores que recebeu 

diretamente dos seus pais mas também de toda a comunidade envolvente que classifica 

de “educadora”. Considera, por isso, que a educação que recebeu, 

“Extrapolou o ambiente familiar direto e veio da comunidade envolvente, 

nomeadamente dos familiares mais próximos, como os padrinhos, e os vizinhos, 

sobretudo dos mais velhos, com quem aprendi valores de respeito, amizade e 

solidariedade e, sobretudo, a utilizá-los no meu relacionamento com os outros”. 

Em termos económicos, Bartolomeu caracteriza o ambiente onde cresceu como 

sendo modesto, próprio de uma economia rural de autosistência, mas onde não faltava o 
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essencial para uma vida feliz. Realça a riqueza desse ambiente em termos de educação, 

associada a valores morais e de trato social, que o acompanharam e acompanharão para 

toda a vida. 

Da “Explicação” (ensino informal) ao ensino básico  

Questionado sobre a vivência na escola primária, Bartolomeu disse que sem 

falsa modéstia foi bom aluno e procurou sempre a excelência.  

Continuando, disse que para o bom desempenho dele enquanto aluno, contribuiu 

muito a disciplina proveniente da educação familiar e da comunidade onde cresceu. Foi 

educado pelos pais no sentido de ser uma pessoa responsável e disciplinada em todos os 

espaços do seu quotidiano de vida, afirmou ele. Essa disciplina não era apenas imposta, 

mas transmitida e exercida com base na compreensão da necessidade de haver e 

“cumprir regras para tudo na vida”, nomeadamente as de praticar o bem, de respeitar os 

pais, parentes, os mais velhos e de “ter o sentido da hora”: hora para o estudo, para 

brincar, para a oração, para trabalhar e ajudar das tarefas domésticas e hora de lazer 

durante a qual brincava com colegas da idade dele.  

Do “ter horas para tudo”, com uma alegria contagiante, Bartolomeu referiu-se às 

belíssimas histórias do Tilobo, da Tia Ganga e do Xibinho, que os mais velhos 

contavam, ao cair da noite, e que as crianças se deliciavam a escutar. Contou-nos com 

um ar sério que, durante a sua infância, nunca ia para a cama, à noite, sem rezar a Deus 

e pedir proteção ao seu “anjo da guarda”.  

Ele aprendeu “a ter horas” e herdou do ambiente familiar uma forma 

disciplinada de viver que o ajudou enormemente na iniciação à aprendizagem que 

aconteceu antes da frequência à Escola Primária.  

Bartolomeu afirmou-nos que a sua iniciação à aprendizagem da leitura e da 

escrita aconteceu numa escola particular denominada de “Explicação” onde o(a) 

professor(a), na maioria das vezes, não era docente de profissão e sim um cidadão ou 

cidadã, respeitável da comunidade, que tinha como habilitações académicas o 1° ou o 2° 

grau da instrução primária. Esse(a) cidadão(ã) normalmente o(a) mais letrado(a) da 

comunidade local, ensinava os filhos, os afilhados, os filhos dos vizinhos e dos amigos 

da comunidade envolvente a aprender a ler, a escrever, a conhecer os números, a contar, 
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a exercitar-se na tabuada e a fazer contas.   

Assim, ele aprendeu, as letras do alfabeto, enfim, a Cartilha, com uma destacada 

senhora da comunidade de São Domingos, que se chamava Mamã Mendonça. Muito 

respeitada na localidade de São Domingos, Bartolomeu afirmou que foi com essa 

senhora que muitos intelectuais aprenderam a ler, a escrever e a fazer os primeiros 

cálculos.  

Esse importantíssimo sistema informal de ensino, que frequentou na década de 

60, fez com que ele ingressasse na Escola Primária oficial, em São Domingos, sabendo 

ler, escrever, calcular, o que foi uma grande vantagem em termos de ponto de partida no 

seu percurso escolar. Continuando, explicou-nos que o facto de saber ler, escrever e 

fazer contas contribuiu enormemente para que, à partida, ele se destacasse na sua classe, 

que era uma turma composta
52

. Em consequência, a partir da 2ª classe, o professor 

chamava-o- para ajudar os colegas de turma, sobretudo os das classes menos avançadas, 

na execução de exercícios vários, na correção de trabalhos e outras atividades de 

aprendizagem na instrução primária.  

Bartolomeu voltou atrás para atribuir essa proeza ao ambiente familiar e à 

comunidade onde cresceu, a qual denominou de “educadora” mas especialmente à sua 

professora da escola particular de “Explicação” que era na realidade uma doméstica e 

costureira, que se fazia as vezes de “professora”, enquanto ia dando atenção aos demais 

afazeres quotidianos. 

Naquela época em Cabo Verde, colónia de Portugal, professores de escolas 

primárias eram escassos e, por isso, o acesso não constituía um apanágio de todos. 

Deste modo, afirmou que na qualidade de professora, Mamá Mendonça era muito 

eficaz. Fazia a sua tarefa de educar de forma rigorosa no sentido da aprendizagem das 

crianças acontecer da forma mais eficaz possível. De igual modo, imprimia nesse 

processo de educar muito carinho, se se considerar o aspecto emocional e afetivo.  

                                                           

52. Uma turma constituída por dois ou mais anos diferentes de escolaridade, lecionado apenas por um 
professor e muito comum na época colonial persistindo até muitos anos após à independência da colónia 
em 1975 por insuficiência de infraestruturas escolares e docentes. Hoje elas existem ainda, porém por 
motivos diferentes dos da época e ligados à forte emigração ou migrações internas conduzindo à 
diminuição da população e em consequência de crianças para a constituição de classes normais em 
determinadas localidade do país. 
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Em jeito de avaliação da sua primeira professora, Bartolomeu afirmou que 

nenhum professor atual qualificado superava a capacidade de ministrar o ensino-

aprendizagem inicial da Sra. Mamá Mendonça, mesmo sem nunca ter frequentado uma 

instituição de formação de professores.  

O rigor e o empenho nas aulas particulares de “Explicação” eram de tal ordem 

eficazes que quando estudava  a 3ª classe no sistema formal de ensino já detinha 

performance que lhe permitia estudar em paralelo a 4° classe da instrução primária, 

também na “Explicação”, desta feita com o Sr. Ano Nobu, um proeminente filho de São 

Domingos e um dos maiores expoentes da música e da cultura tradicional cabo-

verdiana, com quem mais tarde aprendeu a tocar guitarra, tal como aconteceu com 

grande parte dos adolescentes e jovens de São Domingos.  

Assim, no processo de aprendizagem de Bartolomeu houve sempre um 

casamento feliz e muito bem sucedido entre o ensino informal, “a Explicação”, e o 

ensino formal, na escola pública.  

O Ensino Secundário - o Curso de Formação de Professores de Posto Escolar 

na EFPPE e  o Ensino Superior.  

O facto de não ter tido a oportunidade de frequentar diretamente o ensino 

secundário oficial no período em que normalmente os adolescentes e jovens da idade 

dele, não impediu a sua progressão escolar, para o qual contou com o suporte de 

familiares.  

Os pais começaram a procurar alternativas de prosseguir os estudos e, de entre 

elas, destacou a tentativa gorada de assentar arraiais no Seminário de São José, da 

Diocese de Cabo Verde. 

Ingressou então na “Explicação” do Sr. Filipe, professor primário oficial, que o 

preparou, com sucesso, para o exame de Admissão ao Liceu, após a qual iniciou o 

ensino secundário como aluno da escola particular do “Senhor Tonas” na Cidade da 

Praia, que abandonou, pouco depois, para frequentar a Escola de Habilitação de 

Professores de Posto Escolar (EHPPE), sita na zona da Variante (a ex-Escola da 

Variante), onde se formou como professor de posto escolar. Enquanto frequentava a 

Escola da Variante, estudou várias disciplinas do ensino liceal, até ao 5º ano, como 
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aluno externo. 

Depois de diplomado pela EHPPE, paralelamente prosseguiu os estudos na 

qualidade de aluno externo do Liceu da Praia onde concluiu o ensino secundário e 

ainda, frequentou o curso de formação em exercício de inspetores da educação, no 

quadro do projeto CVI/75/038, financiado pela UNESCO, com o Doutor Arlindo 

Stefanni. 

Bartolomeu Varela realizou mais tarde os estudos superiores conferentes do 

Grau Licenciatura na área de Direito, na Universidade de Havana, em Cuba, nos anos de 

1988/89 a 1994/95.  

Entre 2002 e 2005, frequentou o Doutoramento em Direito-especialidade de 

Direito Educacional, na Universidade Portucalense de Portugal, tendo, inclusive, 

concluído a elaboração da tese, que não quis defender, em virtude de problemas 

entretanto surgidos com a gestão dessa universidade.  

A vontade constante de contribuir, com qualidade, para a causa da educação fez 

com que, no ano letivo 1998/99 ingressasse no Programa de Doutoramento em Ciências 

da Educação, especialidade de Desenvolvimento Curricular, do Instituto da Educação da 

Universidade do Minho, em Portugal, tendo, em Outubro de 2011, entregue a respetiva 

tese, que defenderia meses depois - compartilhou conosco o Professor Doutor.  

6.2.2. Do início da carreira docente a Subinspetor-delegado do ME na Ilha Brava 

às funções de Inspetor-geral e Secretário-geral do ME: De I Secretário do PAICV na 

Ilha do Fogo a Deputado da Nação, à Presidência da Comissão Nacional de Eleições. 

O início e a vida profissional 

Coisas do acaso ou do destino, após a conclusão do Exame de Estado na 

EHPPE, Bartolomeu iniciou a atividade docente na mais pequena das dez ilhas do 

Arquipélago de Cabo Verde, a Ilha Brava, denominada pelos poetas “Ilha da das 

Flores”, tendo acumulado o cargo de professor da Escola nº 1, Sena Barcelos, da vila de 

Nova Sintra, com os de diretor da mesma escola e de Subinspetor-delegado do ME do 

Concelho desta mesma ilha. 

Marcado pela liderança exercida nos mais diversos níveis do sistema educativo, 
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afirmou que a ilha Brava foi um importante ponto de ensaio para ele.  

Seu primeiro ano de trabalho como professor recém-formado, foi um ano de 

integração e de conhecimento da realidade local. Ele preocupava-se muito com a 

educação dos seus alunos, procurando aplicar da forma mais inovadora possível os 

conhecimentos pedagógicos e didáticos que adquiriu durante o curso de formação de 

professores na EHPPE, ex - Escola da Variante.  

De igual modo, enquanto Delegado Escolar, procurou não só estar à altura das 

exigências de gestão da educação primária na ilha mas também partilhar os 

conhecimentos no domínio da pedagogia e da didática com os colegas docentes que não 

tiveram a oportunidade e a felicidade de passar por uma escola de formação de 

professores como ele, pelo facto delas serem extremamente escassas e, assim sendo, a 

partilha só podia fazer bem para além de ser uma atitude nobre.  

As visitas de acompanhamento pedagógico às escolas e as reuniões com os 

docentes traduziam menos uma preocupação com o exercício da autoridade do que a 

procura de formas, legalmente ao seu alcance, de partilhar com os seus colaboradores 

conhecimentos e experiências conducentes à melhoria do ensino assegurou Bartolomeu 

Varela. 

Procurou colocar na prática pedagógica quotidiana os saberes apreendidos 

durante os 4 anos necessários para fazer o curso de formação de professores. Muito 

manifesta é a satisfação no semblante do nosso interlocutor, quando caracteriza o final 

do seu primeiro ano letivo de trabalho docente na Ilha Brava, recordando-se da sua 

turma de 4ª classe e dos alunos brilhantes, que quando casualmente se vêm, ainda se 

lembram, com muito orgulho, do seu professor, Bartolomeu.  

Apesar de tudo, a saudade da família, o desejo de prosseguir e terminar os 

estudos secundários e a determinação de participar na intensa atividade militante que se 

desenvolvia na ilha de Santiago em prol da Independência Nacional, fizeram com que 

pedisse às autoridades a sua transferência, de modo trabalhar na localidade que o viu 

nascer, São Domingos. Assim aconteceu e ali trabalhou dedicando-se de corpo e alma 

aos seus alunos mas também partilhando os conhecimentos de pedagogia e de didática, 

com colegas professores das redondezas. 
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Sempre com o sentido crítico em relação à sua respectiva prática pedagógica 

como em relação ao próprio sistema educativo, numa dada altura, endereçou uma 

missiva ao então Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis. Na carta, para além de tecer 

consideráveis críticas à gestão da educação, particularmente a nível do ensino primário, 

denunciando a inadequação do ensino que continuava a ser ministrado nos dois 

primeiros anos letivos subsequentes à proclamação da independência, quer em termos 

de metodologias e de conteúdos de aprendizagem, devido às lacunas de formação da 

grande maioria dos professores, aproveitou ainda para apresentar propostas com vista à 

melhoria do processo de ensino- aprendizagem, da formação de professores, 

organização, gestão e funcionamento das escolas. 

Em resposta a essa missiva, algo irreverente e nada conformista, ele foi chamado 

a comparecer no Gabinete de Sua Ex.cia o Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis, para 

uma conversa. Obviamente que sentiu um certo receio face a uma possível reação 

negativa da mais alta autoridade da educação em Cabo Verde, não que ele tivesse dito 

alguma inverdade ou feito alguma sugestão que não fosse viabilizar o desenvolvimento 

do sistema educativo.  

Com efeito, ele disse ter feito sugestões interessantes, nomeadamente: a 

formação contínua e em exercício de professores, a par da formação inicial; a 

implementação de um sistema de coordenação e supervisão pedagógicas com vista a 

dispensar aos professores uma assistência técnica e o apoio necessário ao 

desenvolvimento de uma prática pedagógica mais centrada nos alunos, apoiada em 

métodos de aprendizagem ativa, ligando a teoria e a prática, a escola e a comunidade, 

enfim, uma educação mais inovadora e mais consentânea com as exigências dos novos 

tempos que então se vivia em Cabo Verde e no Mundo 

Chegado o dia marcado, Bartolomeu compareceu no gabinete de Sua Ex. cia o 

Ministro da Educação convicto de que as críticas e ideias propostas tinham fundamento 

e disposto a defendê-las perante a mais alta autoridade a nível da educação, mas, com 

grande surpresa, encontrou um ministro totalmente em sintonia com o conteúdo da 

carta, a tal ponto que, no final do encontro, e à laia de desafio, o convidou a integrar a 

primeira equipa de “Subinspectores Escolares” (funções atualmente correspondentes, 

em larga medida, às de Delegado do Ministério da Educação nos municípios).  
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É assim que, anos depois, Bartolomeu regressa à Ilha Brava como Subinspector- 

Delegado da Educação, depois de frequentar um curso de formação intensiva de dois 

meses, sob os auspícios do perito da UNESCO, o  Professor Doutor Arlindo Stefanni, 

no quadro de um projeto de formação em exercício de formadores de professores 

(Projeto CVI/75/038), que teria continuidade nos dois anos seguintes, através de sessões 

de formação e do seguimento das atividades de implementação de “projetos educativos” 

a nível dos concelhos de atuação dos subinspectores. 

De professor a Delegado de inspeção do Ministério da    Educação 

A escolha da Brava deveu-se ao conhecimento que já tinha da ilha, enquanto 

Delegado Escolar e à convicção de que, deste modo, mais facilmente poderia colocar na 

prática as ideias que tinha sobre a necessidade de implementação de uma educação mais 

dinâmica, ideias essas aprofundadas durante o curso de formação dos subinspectores.  

A responsabilidade de desempenhar as funções de responsável máximo da 

educação, enfim, o de Delegado de Inspeção e Delegado do Ministério da Educação e 

por inerência, representante do Ministro, com uma forte ênfase à vertente pedagógica, 

era mais exigente que a exercida anteriormente como Delegado Escolar da mesma ilha, 

mas não tinha dúvidas sobre as possibilidades de a levar a bom termo, com a 

colaboração dos professores, das autoridades e da população bravense.  

Na verdade, além da experiência profissional anterior, contava com a formação 

específica de professor, cujo plano de estudos incluía a disciplina de Legislação e 

Administração Escolar, no  3° e 4° anos de curso, e, em especial, com a capacitação 

obtida durante o curso de formação dos subinspectores, durante a qual teve a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos relevantes nos domínios da psicopedagogia, 

da sociologia da educação, da gestão e supervisão educativas, que se revelariam 

extremamente úteis para o desempenho  das novas funções, disse ele. 

Bartolomeu confidenciou-nos que foi um dos pioneiros a pensar que, numa ilha 

isolada, como a Brava, onde o acesso se fazia através de pequenos barcos, sem formas 

de recurso a bibliografias ou informações afins que pudessem ajudar na elevação da 

prática pedagógica docente, era absolutamente necessário integrar e investir de forma 

eficaz na formação contínua de professores, no quadro da gestão do sistema educativo 



  

 

 

280 

 

 

 

 

280 

na ilha.  

Muito cedo apercebeu-se que era difícil trabalhar com sucesso dando ordens e 

chegou à conclusão que ao invés de estar a exigir o cumprimento rigoroso das normas, o 

mais importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma a que a 

assunção destes pudesse, 

“Preceder e acompanhar os atos de gestão, privilegiando-se a comunicação em 

profundidade, autêntica, baseada no diálogo, fazendo com que os profissionais 

compreendessem a essência das ações e das estratégias (…), a razão de ser de 

determinadas solicitações ou normas”.  

Essa forma de desenvolver as atividades quotidianas, afirmou ele, “tornam as 

coisas mais fáceis” e por conseguinte nunca teve problemas de gestão na ilha Brava e 

ou noutras funções que mais tarde exerceu no Ministério da Educação. Acrescentou 

dizendo que esse tipo de procedimento conduz à responsabilização dos agentes na 

materialização dos objetivos preconizados, razão por que, como refere, (…) “nunca tive 

dificuldades em levar a cabo as minhas ideias, que não eram apenas minhas, mas 

resultavam de um processo negociado e partilhado”. 

        Apesar de tudo, Bartolomeu também disse nunca ter tido a pretensão de ser 

diretor de escola, subinspector escolar/delegado do ME, ou simplesmente de liderar o 

que quer que fosse. Seguramente a minha “entourage” foi muito observadora e talvez 

perspicaz (…) “as pessoas à minha volta é que me assumiram como líder”. Todavia, no 

seu propósito de tentar conseguir o máximo de resultados, entendeu que, 

“teria um maior efeito multiplicador se os dirigidos fossem também eles 

dirigentes e, por isso, participassem da tomada de decisões” .  

Convicto disso, não poupou esforços para pesquisar e prestar muita atenção ao 

conhecimento profundo da realidade local, pois que dessa realidade que ele desejava 

conhecer faziam parte as necessidades de qualificação e realização dos professores.  

Assim sendo, decidiu dispensar uma particular atenção à formação de 

professores, com base no levantamento de informações sobre as necessidades de 

formação dos professores do ensino básico na ilha das flores.  

Em virtude desse exercício, que havia começado aquando da sua primeira 
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colocação na ilha, pôde organizar, na Vila de Nova Sintra, em período pós-laboral, um 

“curso de formação de professores coordenadores de zonas pedagógicas”, preparando, 

assim, um grupo de “formadores” que iriam “reproduzir” a formação adquirida junto 

dos demais docentes, a nível das três Zonas Pedagógicas constituídas a saber: Nova 

Sintra, que era o centro administrativo da ilha, Nossa Senhora do Monte, de vocação 

agrícola, pastoril e piscatória, Furna, uma aldeia piscatória onde se localiza o porto de 

entrada e de saída da ilha.  

O total de professores do ensino básico ultrapassava os quarenta, com perfis 

académicos díspares e que, com a exceção de três (tomados como principais 

colaboradores na realização das ações de formação a nível central e, sobretudo, nas 

zonas de coordenação pedagógica), não possuíam anteriormente nenhuma preparação 

pedagógica específica e adequada para a docência, porém desempenhavam as funções 

docentes, caso contrário não havia como realizar o processo de ensino aprendizagem 

naquela ilha.  

As sessões de formação contínua ocorriam necessariamente no período pós-

laboral, em suma, era preciso ter muita força de vontade e consentir sacrifícios nos dois 

anos consecutivos de duração, sempre no período noturno considerando que nem todos 

os professores residiam nas proximidades dos locais de formação. 

A orientar as sessões de formações, Bartolomeu disse ter participado como 

formador, apoiado pelos três docentes mais qualificados, chegando a publicar um 

pequeno livro de pedagogia e didática, impresso na tipografia dos Capuchinhos da 

Brava, e algumas brochuras policopiadas, denominadas “Cadernos de Formação 

Pedagógica” para os professores da Brava, para além de artigos publicados no jornal dos 

professores da Brava (policopiado), com temas de âmbito informativo e formativo. 

Nas suas reflexões enquanto gestor, concluiu que o grande desejo dele consistia 

em fazer com que a ilha Brava tivesse avanços no domínio da melhoria da qualidade e 

isso não era possível sem professores com o mínimo de formação pedagógica. 

Necessitava de colaboradores e tinha a noção clara de que sozinho, com certeza não 

conseguia fazer determinados empreendimentos.   

Efetivamente, depois de partilhar essas ideias com colegas professores e de 

continuar a investir na formação, conseguiu finalmente, o envolvimento de quatro 
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professores na gestão pedagógica. A partir daí, surgiram os primeiros núcleos de 

Coordenação Pedagógica. Essa proeza de importância capital para sistema educativo, 

aconteceu no Ano Letivo 1977-1978.  

Esse grande passo, fez com que, os professores em vez de ficarem confinados à 

relação com os seus alunos, reproduzindo o saber pré-determinado da forma como o 

podiam fazer, organizaram-se em zonas pedagógicas com sessões periódicas de 

seminários e encontros de reflexão sobre temáticas que os inquietavam na sala de aula 

(...), zonas essas que eram lideradas pelos membros dessa Equipa de Coordenação 

Pedagógica.  

Sempre com ideias críticas, procurou avançar com a desconcentração ou 

centralização educativa. Ele considerava essas medidas de grande importância para o 

desenvolvimento de uma política educativa local participada, onde,  

“o professor não era meramente um executor das decisões curriculares, dos 

planos e programas, aplicação e difusão do saber prescrito nos manuais, mas de 

profissional ativo no processo de desenvolvimento curricular,  tendo como base, a 

reflexão”. 

Perseguindo essa perspectiva, na sua gestão tentou promover mudanças, por 

exemplo, no concernente à questão da ligação entre a teoria e a prática chamando para o 

enriquecimento da prática educativa, outras iniciativas inovadoras como, a criação de 

hortos escolares que rapidamente se multiplicaram em quase todas as zonas da Ilha 

Brava.  

Deu ainda muita importância a projetos como os de desporto escolar, horto 

escolar, jornal escolar, ligação escola-comunidade e animação cultural, através de um 

leque diversificado de iniciativas, em toda a ilha.  

Procurou trazer a cultura para dentro da escola, fazendo com que os poemas e as 

músicas de Nhô Tatai (como as gentes da Brava chamavam a um dos maiores poetas 

cabo-verdianos de todos os tempos, Eugénio Tavares, que ali viveu) integrassem as 

atividades escolares. Para que tal fosse possível, a solução engenhosa e criativa foi 

apelar à participação de artistas locais, quase todos pais e encarregados de educação, 

trazendo-os para a escola, de modo a partilharem o seu saber com os professores, alunos 
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e toda a comunidade educativa.  

Bartolomeu, concluiu dizendo, que a ligação escola-comunidade foi uma 

vertente fortemente desenvolvida durante o exercício das funções de educador e 

lideranças na ilha Brava 

As relações interpessoais com os seus alunos, pais/encarregados de educação 

deles, a comunidade educativa, com os seus colaboradores, foram sempre de capital 

importância no seu quotidiano enquanto educador e gestor. Por isso, definiu-as como 

sendo acima de tudo, uma relação de um “animador” para com a sua equipa de trabalho 

ao invés de ser daquele que dá ordens, enfim, do chefe para com os seus subordinados. 

A luta pela inovação do processo de ensino-aprendizagem 

Bartolomeu chegou à ilha Brava, em Outubro de 1973, depois de ter feito o 

curso de formação de professores com a duração de quatro anos e um estágio de 

Administração Escolar na sede dos Serviços de Educação.  

Os professores conheciam apenas os paradigmas tradicionais de aprendizagem, 

na medida em que não possuíam formação específica para condução do processo de 

ensino- aprendizagem de forma dinâmica e onde o aluno pudesse ser colocado no 

centro. 

O ensino era literalmente tradicional e as inovações pedagógicas pouco 

interessavam. Era preciso mudar o rumo das coisas e promover a modernização do 

ensino, mas a acumulação de três cargos (professor, diretor de escola e delegado 

escolar) não deixava tempo para que Bartolomeu pudesse investir fortemente na 

preparação pedagógica dos professores. Porém, esses encargos todos, não o impediam 

de realizar visitas de supervisão, muito bem aproveitadas no sentido de levar 

orientações pedagógicas, de forma prática e acessível. 

Bartolomeu, disse ter batalhado para a criação de condições para a efetivação do 

salto qualitativo na prestação do serviço educativo naquela ilha, mediante a 

disseminação de metodologias e procedimentos pedagógicos inovadores, no âmbito do 

projeto da UNESCO CVI/75/038, financiado pela UNESCO instituição que apoiou 

Cabo Verde ao longo dos anos desde a independência. 

Um dos pontos centrais dessa formação, eram as sessões de reflexão durante as 
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quais nasceram “pré – projetos educativos” para os municípios e ilhas, considerado 

documento de orientação de política educativa importantíssimos a nível de cada 

município, ilha e do país que passava por uma validação técnico-científica liderada pelo 

Doutor Arlindo Stephani, na época perito da UNESCO.  

A fase imediata e incontornável era a partilha do mesmo, com os agentes 

educativos todos ou seja: os professores, alunos, pais e encarregados de educação, as 

autoridades locais e toda a comunidade educativa e o objetivo era eliminar algo que não 

fosse de interesse, inserisse e/ou ajustasse aquilo que não estivesse dentro dos 

conforme.   

Bartolomeu afirmou que esses passos eram obrigatórios e tinham como objetivo 

fundamental fazer com que o projeto apresentasse valências viradas para a melhoria da 

qualidade pedagógica nomeadamente a introdução de novos métodos de ensino (...), e 

particularmente a ligação entre a teoria e a prática.  

Outra vertente importante prendiam-se com a questão da inserção da escola na 

família e na comunidade, o chamado triângulo educativo, “família- escola – 

comunidade”, pois sem dúvida, que para a melhoria da qualidade da gestão processo de 

ensino –aprendizagem e performance da escola, era fundamental.  

Finalizando, disse que os grandes domínios subjacentes na filosofia de base do 

projeto educativo da ilha, desenvolvidos na juventude da criação das primeiras 

delegações escolares foram conduzidos pelo jovem professor que se tornou gestor e 

autoridade educativa máxima, nos primórdios da educação da Ilha Brava, após à 

independência. 

Influências determinantes na carreira de gestor 

Sempre houve um momento ou algum facto determinante nas suas escolhas, 

ponderou Bartolomeu. Prosseguindo, referiu-se novamente à missiva através da qual 

lançou ao Ministro da Educação, a proposta e o desafio da organização de um sistema 

de ensino moderno através da formação de formação de professores, centrado no aluno 

e que estivesse à altura de Cabo Verde independente.  

Na base das motivações dele, estavam um grande anseio de despertar as 

autoridades para a grande necessidade imperiosa da formação de professores. Esse foi o 
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ponto forte em termos de argumentação, manifestando aos responsáveis que o ensino 

assim como estava sendo processado era uma espécie de reprodução, centrado no 

professor e que era preciso fazer algo para mudar o rumo das coisas na educação na ilha 

(…) com vista à modernização do sistema do ensino aprendizagem e, desta feita 

centrado na criança. Esses fatores foram determinantes para a transformação do 

professor “tout court” em líder educativo.    

Um olhar sobre a educação na ilha Brava quarenta um anos depois 

Lançando um olhar, quarenta e dois anos depois, Bartolomeu afirmou que em 

termos de desenvolvimento da educação, a Ilha Brava correspondeu plenamente aos 

desafios por ele lançado há mais de quatro décadas na qualidade de jovem, recém 

formado professor, professor- diretor de escola e sub- inspetor escolar-delegado do ME. 

Os professores de modo geral, mesmo aqueles que tinham apenas a quarta classe 

da instrução primária, os monitores escolares, responderam bem aos desafios lançados. 

Se calhar pude contagiá-los a todos com o bichinho de “procurar um pouco mais” e a 

aposta na formação permanente. 

Digno de ênfase é a melhoria do desempenho do professor no que tange à prática 

pedagógica após as sucessivas ações de formação   continua. Sem correr risco de 

exagero, afirmou constatar que muitos professores conseguiram sair das esfera do 

ensino tradicional para introduzir inovações e colocar no aluno no centro da 

aprendizagem.  

BV referiu ainda que tal proeza só poderia ser materializada através da 

formação, e do investimento na prática pedagógica. Digno de realce, disse ele ainda, é o 

intenso trabalho desenvolvido nas zonas pedagógicas no processo, no acompanhamento 

das aulas. 

Apesar de ser o mentor de determinadas ações, ele afirmou ter sido apenas o 

orientador, o animador do grupo e que absolutamente nunca se sentiu o chefe e muito 

menos gestor, que se trancava dentro de um gabinete para dar ordens, mas simplesmente 

aquele que levava os seus colaboradores a agir com ele em equipa e, deste modo sentia-

se o líder educativo na medida em que procurava estar sempre junto dos professores 

supervisionando e proporcionando assistência técnica e pedagógica. E, sem querer 
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chamar para ele o papel de promotor ou um dos pioneiros do desenvolvimento que a 

ilha da Brava, reconheceu com prazer que o “desafio de dar o salto qualitativo” surtiu 

efeito e hoje comparativamente as outras ilhas, a Brava encontra-se num patamar 

visivelmente mais elevado.  

Segundo B. Varela, “o que favoreceu esse desenvolvimento foi o facto dos 

professores dessa ilha terem aceite o repto da formação permanente e da modernização 

da educação, outrora lançado e sobretudo porque fizeram dela o lema e nunca mais o 

deixaram de lado”. 

Continuando, recordou os velhos e bons tempos, dizendo que passados mais de 

quatro dezenas de anos, que deixou a Ilha Brava, ainda hoje encontra-se casualmente 

com professores da ilha que lhe dizem: «aquilo que eu sou hoje eu devo-o muito aos 

empreendimentos levados a cabo em prol da formação de professores, liderados por si, 

nos primórdios da independência» e obviamente que isso lhe dá uma alegria enorme, 

confidenciou o nosso interlocutor. Daí, que ouvir uma afirmação dessas, reforça a sua 

convicção de que valeu a pena a aposta na formação dos docentes, aspecto fundamental 

para que os alunos fossem colocados no centro da aprendizagem, repercutiu ele. 

 Digno de reconhecimento, afirmou ele, é o fato de que os ganhos conseguidos 

no que concerne ao desenvolvimento do sistema educativo na Ilha Brava, está ligado às 

pessoas que lhe sucederam. Esses responsáveis, de entre os quais alguns foram capazes 

continuar os trabalhos iniciados e de forma excelente, ousando e criando, permitindo a 

Brava dar o salto qualitativo e ser o que é em matéria de desenvolvimento do sistema 

educativo no seio das ilhas do arquipélago, nomeadamente, a Sra. D. Ernestina, que o 

sucedeu, o Amândio Brito, que se entrosou com as gentes e a comunidade educativa, 

desempenhando com determinação e brilhantemente o seu papel de professor-diretor de 

escola num primeiro momento, mais tarde e até ao primeiro trimestre de 2016, 

Delegado do ME, de entre outros cujos planos para a educação na ilha não tivessem tido 

a eficácia almejada que tem hoje. 

Concluiu, fazendo referência ao trabalho de qualidade desempenhado por esse 

cidadão que durante mais de duas dezenas de trabalhou abnegadamente, esforçando-se 

para que essa ilha fosse hoje, um dos pontos do arquipélago com os índices mais 

elevados em termos de desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano. 
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Das relações com a política: o Primeiro Secretário do Sector da Ilha do Fogo 

do PAICV 

Bartolomeu considera que, para si, o exercício da atividade política constituiu 

uma outra dimensão da ação pedagógica e educativa. Ele sempre encarou a ação política 

como uma possibilidade de imprimir à educação uma perspectiva mais abrangente, à 

escala de toda a sociedade. Adicionou ainda que a atividade política foi para ele mais 

um espaço onde pudesse fazer o exercício da pedagogia da libertação e do progresso, 

mais abrangente, de maior alcance, enfim, “nunca encarei o exercício da atividade 

política dissociada da pedagogia”. 

Varela disse ter assumido as funções de docente no momento de transição do 

regime colonial português para a independência. A sua visão de pedagogia e de prática 

pedagógica só podia ser, assim: de natureza libertária.  

Na verdade, alguns meses depois de ter começado a trabalhar, aconteceu o 25 de 

Abril e meses depois, a 5 de Julho de 1975 Cabo Verde tornou-se independente da 

Colónia Portuguesa. Naquela época, ele considerava o exercício da atividade política 

como uma espécie de trabalho em que deviam estar presentes ações de formação, de 

conscientização, de diálogo com as pessoas para que pudessem entender o sentido da 

independência e da construção do novo país. Deste modo, utilizou a arma da qual estava 

bem munido e sobre a qual possuía formação: a pedagogia.  

Na qualidade de professor e enquanto responsável político, teve referências 

teóricas e práticas da educação, o Pedagogo Paulo Freire, de entre outros, como o 

fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e 

pai na nacionalidade cabo-verdiana, Amílcar Cabral. E, em consequência, encarou o 

exercício da atividade política como uma oportunidade de praticar a pedagogia, “uma 

forma de libertação das mentes da ignorância (…), a assimilação da realidade por 

parte das pessoas na sua condição de cidadãos, de forma plena”.  

E então, nesse processo, não só propôs mas participou de forma dinâmica em 

atividades tradicionais e ligação com as populações. Não poucos elogios ele recebeu 

dada à excelência da sua forma de comunicação com as pessoas e, disse, “sempre 

consegui fazer passar as minhas mensagens de forma acessível e sem grandes 
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complicações”.  

Essa postura fez com que no início do exercício da sua atividade de político, 

organizasse um extenso programa de alfabetização de adultos e de superação 

pedagógica. Isso aconteceu ainda durante a sua estadia em São Domingos, onde também 

desenvolveu cursos noturnos que para alfabetização de adultos. Para além disso, 

também em São Domingos, teve a iniciativa da criação e funcionamento do primeiro 

Curso Geral dos Liceus, cujo público-alvo era constituído por professores e pessoas da 

localidade que possuíam como habilitações literárias o 2° ano do Ciclo Preparatório, 

(ex-EBC), pois no seu entender, era necessário elevar a formação académica das 

populações.  

Recordou que, ainda na Ilha Brava, desempenhara atividade política paralela às 

funções de educador e gestor. Todavia, foi na vizinha ilha do Fogo onde desempenhou 

as funções de I Secretário da Região do Partido Africano da Independência de Cabo 

Verde (PAICV), a tempo integral, que deu mais ênfase na projetos de educação voltada 

para jovens e adultos que antes não puderam alfabetizar-se ou prosseguir os estudos. 

Sempre com a educação e o professor no coração, liderou, na Ilha do Fogo, 

vários projetos de alfabetização e educação de adultos, bem como cursos do ex-EBC, do 

ensino secundário geral e do curso complementar dos liceus, contando, para o efeito, 

com a disponibilidade de professores e outros quadros da ilha. 

Antes disso, trabalhara no Conselho Nacional do PAICV na Cidade da Praia, 

onde teve a enorme satisfação de participar na criação dos primeiros cursos de 

superação dos quadros do partido (2º ano; 5º ano) e, mais tarde, dos cursos regulares do 

“Instituto Amílcar Cabral (IAC)”, em São Martinho, situado na zona rural, na época 

pertencente ao Concelho da Praia, porém com abrangência nacional. 

A este respeito, afirmou que o facto de ser educador fez com que ele, com o 

apoio de dirigentes do PAICV, lutasse para a implementação de um plano de formação 

e superação dos quadros que na época possuíam níveis académicos extremamente 

fracos. Essa superação deveria possibilitar aos militantes e quadros do partido elevar as 

respetivas habilitações literárias para o Curso Geral dos Liceus e outros níveis de 

formação académica mais elevados. 
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E, voltando à narrativa, referiu-se ainda ao fato de ter desencadeado na Ilha do 

Fogo uma fortíssima campanha de alfabetização semelhante àquela que tinha 

desenvolvido na ilha Brava, pois, segundo ele:  

“todo o pessoal do Partido teria de estar altamente mobilizado assumindo a sua 

condição de educadores e alfabetizadores, não no sentido político, mas especialmente 

no sentido cívico”.  

Foi assim que nas localidades de Mosteiros, São Filipe e Coral Grande no Fogo, 

tudo fez para o desenvolvimento de um intenso trabalho de alfabetização e educação de 

adultos em número considerável. Lembrou-se com orgulho do facto de na ilha do Fogo 

ter “erguido a bandeira a bandeira da alfabetização”, um reconhecimento pelo 

extraordinário trabalho realizado pela estrutura local da Alfabetização e Educação de 

Adultos com grande apoio do partido, de que era o 1º responsável regional. Na sua 

forma modesta, porém inteligente de apresentar as realizações, sempre com elevado 

sentido de justiça, atribuiu esse sucesso à grande adesão dos muitos responsáveis 

partidários e os colaboradores seus que assumiram o desafio.  

Concluiu, assegurando que a alma dele nunca se desligou das funções educativas 

e que mesmo quando desempenhou cargos meramente políticos, esteve sempre ligado à 

educação e, como exemplo corroborou que esteve ligado à criação de outros cursos de 

superação de quadros políticos como por exemplo, do Sector Urbano da Praia do 

PAICV, destinado a pessoas que possuam o Curso Geral dos Liceus para que atingissem 

patamares académicos mais elevados,  nomeadamente,  o Curso Complementar  do 

Liceu, afirmando ter ele mesmo, feito algumas cadeiras para completar esse nível de 

ensino. 

Varela disse que na qualidade de discípulo de Amílcar Cabral, tinha a convicção 

de que uma gestão da educação virada para a “libertação do homem da ignorância” e 

rumo ao desenvolvimento” era a meta que sempre almejou. 

Na verdade, nos primeiros anos após à independência, o ensino secundário era 

ainda limitado, pois a prioridade era o ensino básico, assumidamente.  Para já, era 

preciso responder a palavra de ordem de Herói do Povo e pai da nacionalidade cabo-

verdiana, Amílcar Cabral que dizia que:  
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“Aquele que sabe, deve ensinar aquele que não sabe. (…) é preciso libertar o 

homem da ignorância, (…) a libertação do homem só é possível pela via da educação 

da população e, por isso, era preciso alfabetizar, formar e educar a população”.  

Daí o próprio, o PAICV e o respetivo governo terem incorporado na sua missão, 

essa dimensão da educação/formação da população e das massas atendendo que muitos 

quadros e militantes desse próprio partido possuíam fracas habilitações literárias, por 

conseguinte a necessidade de combater essas limitações de base. Essa inquietação 

levou-o a fazer propostas e a obter o apoio do partido na criação dos cursos de formação 

acima referido e, por conseguinte a superação cultural de muitos quadros e a evolução 

desses no denominado Instituto Amílcar Cabral53
.  

Bartolomeu disse que estava numa situação estrategicamente privilegiada para 

realizar contatos, obviamente que com o suporte do partido e diversas instituições, 

nomeadamente as representações diplomáticas sediadas no país, concretizou a 

implementação desses cursos que constituíam verdadeiros sonhos tendo em 

consideração as dificuldades inerentes a um microestado insular, recém independente e 

praticamente desprovido de recursos naturais à exceção dos homens e das mulheres.  

Assim, foram financiados através da cooperação internacional os primeiros 

cursos de alfabetização, de superação de quadros bem como a construção, o 

equipamento e a mobilização de recursos pedagógicos e logísticos para o 

funcionamento do Instituto Amílcar Cabral, estabelecimento que ministrava o Curso de 

Ciências Sociais e cursos liceais, na origem da criação dos primeiros cursos superiores 

de licenciatura em Direito e Ciências Sociais, em cooperação com a Universidade de 

Havana, Cuba.  

Efetivamente, Bartolomeu disse que exerceu durante vários anos a atividade 

política enquanto quadro do profissional do PAICV, mas nunca como opção de vida, 

repetiu enfatizou uma vez mais. Continuando, caracterizou o percurso na atividade 

política como sendo: “uma resposta a vários chamamentos que seguramente o permitiu 

                                                           

53 Instituto Amílcar Cabral, foi uma instituição de formação e superação de quadros e militantes do 
PAICV, que funcionou durante a década de oitenta. Sita na localidade de São Martinho Grande, Concelho 
da Praia, pelo IAC passou muitos militantes, quadros técnicos do PAICV e das organizações de massas 
do partido como a Juventude Africana Amílcar Cabral - Cabo Verde (JAAV-CV), da Organização das 
Mulheres de Cabo Verde (OMCV) e da Organização dos Pioneiros Abel Djassi Cabo Verde (OPAD-CV). 
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alargar os horizontes em termos de especificidade e de contribuição no 

desenvolvimento de Cabo Verde”. 

Progredindo Varela atribuiu alguma longevidade no exercício de funções como, 

por exemplo, o de quadro profissional do PAICV, terá acontecido porque em todas as 

funções de liderança que desempenhou, fez bom uso das aprendizagens, vantagens e 

pré-requisitos de um verdadeiro educador que é. 

Bartolomeu confessou-nos ter exercido cargos políticos em alguns momentos 

particularmente difíceis e, conseguiu avançar, por ter procurado soluções através da 

aplicação da pedagogia convicto de que era a via mais acertada na busca de estratégias 

para a superação dos problemas existentes. E assim, foi assumindo diversos cargos de 

liderança um após outro durante quase todo o seu percurso de vida adulta. 

Na sequência e ainda sobre o exercício da atividade política em momentos 

particularmente difíceis, apresentou como exemplo, o facto de ter assumido o Sector da 

do PAICV na Ilha Fogo, na altura em que tinha acontecido o 11 de Agosto, na Ilha de 

Santo Antão, onde os proprietários agrícolas tinham organizado uma grande onda 

manifestação de protestos contra a Reforma Agrária que estava sendo implementada 

pelo governo. De realçar que essa ocorrência teve um forte impacto a nível nacional e 

para quem conhece as pessoas originárias do Fogo, sabe que em determinadas situações 

podem reagir de uma forma violenta e que por vezes mete medo.  

Com efeito, a situação na Ilha do Fogo era semelhante a uma espécie de barril de 

pólvora que estava prestes a explodir (…) “Se não fosse feito algo para evitar, a 

explosão seria com certeza pior, do que tinha sucedido em na Ilha de Santo Antão”. E, 

para suavizar a situação de crispação social existente na ilha, a sua condição de 

educador também ajudou-o enormemente, pois decidiu, primeiramente abrir diálogo a 

todos os níveis.  

Disse ter planeado e efetuado deslocações a todas as localidades falar 

diretamente com a população nas zonas de residência, fazendo comícios e explicando às 

pessoas a questão da Reforma Agrária e o que na realidade esteve na base das 

manifestações sucedidas na Ilha de Santo Antão para que estivessem na posse da 

verdade das coisas.  
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Na altura havia intensos boatos, muitas distorções e era absolutamente 

necessário apelar e incentivar o diálogo entre as partes designadamente os proprietários, 

os parceiros, (...), os militantes do partido que enquanto tal deveriam estar ao serviço 

não apenas de uma parte da população mas da sociedade civil de uma forma geral.  

Foi apostando no diálogo como metodologia mais adequada para a amenização 

da crispação existente, que realizou seminários e sessões esclarecimento sobre a reforma 

agrária, convidando entidades sedeadas na Cidade da Praia para animar e moderar temas 

afins na Ilha do Fogo, onde diversas vezes ele participou na qualidade de formador. Por 

essas e muitas outras razões: “o educador que sou acompanhou-me em todos os 

momentos da minha vida e, por isso, hei-de apostar sempre na forma pedagógica de 

gerir situações e de liderar”. 

O deputado da nação 

Indubitavelmente, o exercício das funções de professor, diretor de escola, sub-

inspetor-delegado do ME na Ilha Brava, assim como as funções de Primeiro Secretário 

do PAICV na Ilha do Fogo, constituíram mais valia no seu desempenho enquanto 

deputado da nação. Sem, nunca ter feito planos expressos de exercer a atividade política 

profissional, como opção de vida, reafirmou Bartolomeu. 

Foi eleito deputado da nação, e cumpriu o seu mandato numa altura ainda em 

que os parlamentares não eram profissionalizados como se verifica atualmente em Cabo 

Verde. Exerceu as atividades que lhe eram incumbidas, particularmente de representar o 

povo nesse órgão. 

De Inspetor do Ensino Secundário a Inspetor Geral da Educação 

Bartolomeu Varela, entrou para o Quadro Privativo da Inspeção Geral do 

Ministério da Educação, através de um concurso público tornando-se inspetor para o 

ensino secundário, em 1997. Trabalhou na IGE54 com outros colegas que com ele 

ficaram apurados no concurso e muito contribuíram para as reflexões sobre o estado da 

instituição na altura bem como na construção de propostas que conduzissem a uma nova 

dinâmica de atuação da IGE. 

                                                           

54 Inspeção Geral da Educação 
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Destacou-se no seio dos colegas, pelas intervenções fossem elas do âmbito 

teórico, de trabalho prático, individual ou de equipa. Apesar de ter ideias críticas, a 

forma como eram feitas, imbuídas de pedagogia fizeram com que fossem bem aceites 

no seio dos colegas inspetores mas também de liderança da IGE na época. 

Sensivelmente três anos mais tarde, Bartolomeu foi convidado para assumir as 

funções de Inspetor Geral da Educação. Alegou ter assumido as funções com a 

humildade, “sagèsse” e determinação que lhe são característicos, a liderança uma equipa 

de inspetores que, ele mesmo avaliou como sendo extraordinário. Essa caraterização da 

parte dele, era visível por quem quer que fosse, pois nessa equipa havia inspetores com 

competências científicas nos mais diversos domínios curriculares como também, de 

gestão, administração, jurídica e disciplinar.  

Varela desenvolveu na IGE um sistema inovador de funcionamento através de 

Núcleos Inspetivos, designadamente: Pedagógico do Ensino Secundário; Administrativo 

Jurídico e Disciplinar, Pedagógico do Ensino Básico. Para a operacionalização dos 

mesmos, propôs a afetação de um inspetor responsável para cada núcleo e, sugeriu 

rotatividade no processo que funcionava na maior parte das vezes em grupos de 

trabalho.  

Relativamente às relações interpessoais, Varela disse que em muito pouco tempo 

de gestão, conseguiu uma dinâmica jamais vista na IGE, em certa medida, intrínseca à 

pessoa dele, especialmente pela forma de dar orientações, de atribuir tarefas e ou de 

chamar à responsabilidade com relação aos resultados preconizados de uma dada 

missão da inspeção.  

E, continuando, Bartolomeu Varela fez questão de referir uma vez mais que a 

sua forma de relacionar com os semelhantes sejam eles subordinados, superiores 

hierárquicos e colegas tem a ver com a educação que recebeu do ambiente familiar, 

desenvolvido durante o curso de formação para ser professor e ainda das experiências 

capitalizadas no exercício das várias funções de lideranças anteriores. 

Com efeito, ele exerceu o cargo de Inspetor Geral durante sensivelmente 3 anos 

durante a qual, 4 dos 6 inspetores do ensino secundário, tiveram que se ausentar para a 

frequência a um curso de complemento de licenciatura na Universidade do Minho em 
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Portugal.  

Para superar essa quebra quantitativa do pessoal obviamente que ele teve de 

fazer um aturado exercício planificação de forma para manter o nível dos trabalhos até 

então desenvolvidos. Sentiu-se muito encorajado ao constatar que a equipa mesmo 

desfalcada em termos de número de inspetores, conseguia responder com qualidade a 

intensidade das atividades intrínsecas da dinâmica imprimida pela nova fase da IGE.  

Realçou que nesse período foram produzidos muitos documentos orientadores, 

especialmente no que concerne à gestão e administração das escolas secundárias, à 

assistência técnica e pedagógica, em suma, conseguiu fazer com que a IGE, desse o 

salto qualitativo.   

Esse salto qualitativo, disse ele, contribuiu para a melhoria das relações 

interpessoais internas na IGE e desta com relação aos parceiros do seu campo de 

atuação. Essa melhoria, referenciou ele, é visível em termos de abertura por parte da 

IGE e no que tange à receptividade por parte dos professores, direções de escolas 

secundárias e polos educativos do ensino básico que até então viam na atividade da 

inspeção e seus respectivos inspetores, uma espécie de atividade policial. 

Após as eleições legislativas de 2001, Bartolomeu, assumiu as funções de 

Secretário Geral do Ministério da Educação e da Valorização dos Recursos Humanos, 

sob convite do então titular dessa pasta, Sua Ex. cia o Ministro Victor Borges. 

À semelhança das funções anteriores, também nessas funções, ele continuou 

adoptando sua postura de gestor –educador. Referiu-se ao facto de nessa altura ser 

detentor de uma Licenciatura em Direito, facto esse que considerou de muito importante 

para as novas funções, na medida em que, “um jurista “tout court” muito dificilmente 

entenderia “as coisas da educação” tão bem quanto um professor e gestor conhecedor 

da educação que se formou em direito (…), a diferença é nitidamente para um melhor 

desempenho em benefício dos problemas do sector da educação”. 

Na verdade, o conhecimento do sector, a experiência capitalizada na Ilha Brava 

enquanto professor-diretor de escola e delegado escolar, ampliadas em outros sectores 

de entre os quais a IGE contribuíram de maneira decisiva para o exercício eficaz do 

cargo de Secretário Geral da Educação, sobretudo no processo de busca de solução para 
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os constrangimentos e problemas sector da educação e concretamente o sistema de 

normalização. 

Exemplificando, Bartolomeu referiu-se ao novo Estatuto do Pessoal Docente de 

entre outros importantes documentos de gestão e orientação do sistema educativo, que 

aconteceram durante o seu período de vigência na IGE e na Secretaria Geral do ME  

Outro contributo importante segundo ele, foi no processo de (re)lançamento da 

formação inicial e em exercício de professores do ensino básico no que tange às 

reflexões que conduziram à construção de diversas propostas Planos de Estudo e de 

Ofertas Formativas favorecedoras da elevação da percentagem de docentes com 

formação para 89,9% verificados atualmente no sistema educativo cabo-verdiano. 

No decorrer das respostas à entrevista, recordou a realidade que se desenhava 

complicada e desta feita relacionada com cumprimento dos Objetivos do Milénio no 

domínio da EPT, em termos de construção e restauração das infraestruturas escolares, 

aquisição de equipamentos em quantidade e qualidade que permitisse o acesso de todas 

as crianças ao ensino básico.  

Ainda sobre esse assunto, referiu-se às preocupações ligadas às “quotas de 

formandos” em termos de acesso que deviam ser equilibradas, por um lado para 

combater as disparidades regionais e, favorecer a equidade no concernente à colocação 

de docentes qualificados, de forma gradativa, em todas as escolas do arquipélago de 

Cabo Verde.  

Durante a sua gestão, Bartolomeu criou diversas situações de reflexão sobre a 

formação e a carreira docentes, dialogando com esses profissionais propriamente dito, 

sobre os seus anseios, aspirações e as respectivas necessidades em formação.  

As relações com os parceiros para essas reflexões e diálogos tinha os 

responsáveis do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP), os responsáveis da 

instituição de formação e nesse caso concreto o IP, os responsáveis dos vários projetos 

de formação como o PROMEF, o Pro-ensino, o EBIS I de entre outros. Para além 

desses, o diálogo com o Ministro era constante sobretudo no que dizia respeito ao 

enquadramento profissional do pessoal docente: as reclassificações, progressões.  

O Secretário Geral tinha sob o comando as direções chaves a saber: a Direção 
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dos Recursos Humanos e a Direção da Administração e Finanças e daí o contributo 

extraordinário quando se tratasse, por exemplo da mobilidade de professores para que 

pudessem ser formados em exercício de funções, a elevação salarial por obtenção de 

novas habilitações académicas e ou profissionais, o tempo de aposentação de entre 

outras regalias que decisivamente tornaram a profissão docente mais atraente.  

Considerou o seu desempenho na IGE e nas funções de Secretário-Geral do ME, 

como “exercícios decisivos” e impulsionadores do processo da formação em exercício 

de professores do ensino básico.  Por mais que a investigadora desse volta às questões 

do guião de entrevista, relativo à gestão de escolas e do sistema educativo, as respostas 

dele vinham sempre envoltas “na sua gabardine de pedagogo” e na pedagogia como 

suporte, e concluiu dizendo que:   

“A aposta na permanente à formação de professores, desencadeado lá atrás, na 

Delegação da Ilha Brava, continuou no sector da Ilha do Fogo do PAICV, na IGE e na 

Secretaria Geral do ME, desta feita defendendo, “a necessidade de investimentos 

constantes na reflexão e na construção de propostas que tornassem mais viáveis e ágeis 

o processo da formação de docentes em exercício no sistema, mas também da formação 

inicial. 

Do exercício das funções de Presidente da Comissão Nacional das Eleições 

Um pouco distante do sector da educação por vezes, durante o seu percurso, 

Bartolomeu assumiu as funções de Presidente da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE). Nessas funções, assegurou ter utilizado mais do que nunca a sua formação e 

experiência de educador.  

Na liderança dessa instituição, presidiu uma Comissão Nacional constituída por 

representantes dos partidos políticos da jovem democracia cabo-verdiana e, daí o apelo 

à pedagogia e às relações interpessoais fundamentais para o funcionamento eficaz da 

Comissão Nacional de Eleições, afirmou ele. 

Utilizou como estratégias de trabalho, as reuniões, o diálogo e a negociação 

como a forma mais prudente eficaz na tomada decisões. Continuando, disse que 

desempenhou essas funções também, na óptica do líder educativo, no entanto nessa fase 

sentiu de forma mais acentuada as dificuldades em assumir qualquer atividade política 
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profissional no futuro. 

Sem dúvida disse ele, que com recurso às experiências capitalizadas nos mais 

diversos domínios da gestão anteriormente exercidos, no professorado, na gestão de 

vários sectores da educação, no exercício da atividade política exclusiva bem como na 

gestão administrativa e financeira de uma empresa do sector privado, ele conseguiu 

mediar conflitos de ideias e de opinião entre os pares.  

No termo do exercício dessas funções, saiu mais do que nunca, convicto de que 

estava completamente fora de cogitação uma carreira de político profissional.  

Varela atribui o sucesso das suas funções na CNE, ao investimento nas relações 

humanas como o diálogo, aliado à negociação como a forma mais prudente e eficaz na 

tomada de decisões que se desejam consensuais, porém, mantendo sempre a postura de 

um líder educativo.  

6.2.3. Um Administrador-geral experiente. 

Das funções de Administrador-geral da Universidade de Cabo Verde 

A primeira equipa reitoral da Universidade Pública de Cabo Verde (UniCV), foi 

empossada em Novembro de 2006. Um novo passo no desenvolvimento do sistema 

educativo cabo-verdiano, a jovem universidade teve durante os seus primeiros anos de 

existência, um profissional da educação, com uma vida marcada pela liderança e, 

referimo-nos a Bartolomeu Varela.   

Seu longo percurso de lideranças bem sucedidas, em vários departamentos do 

sistema educativo, estará na base do convite que lhe foi endereçado para o cargo de 

Administrador Geral da Universidade de Cabo Verde, a UniCV. 

Questionado sobre como foi fazer a gestão dos primeiros passos da Universidade 

Pública de Cabo Verde, ele respondeu que trabalhou arduamente em diversos 

documentos normativos daquela instituição de ensino superior público. Daí que uma 

parte significativa da legislação dessa instituição, foi elaborada por ele bem como todo o 

processo de instalação.  

Bartolomeu Varela, exerceu essas funções durante o período compreendido entre 

2006 e 2009, tendo, por isso, trabalhado todo o processo de recrutamento do recurso 
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humano docente e do pessoal dos serviços administrativos e académicos. 

De realçar uma vertente importantíssima da criação e da instalação da UniCV e 

referente ao trabalho desenvolvido no processo de extinção de instituições públicas de 

formação superior, tais como: Instituto Superior da Educação (ISE), o Instituto Superior 

de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR), o CENFA e a consequente diluição 

destas e a afirmação da UniCV. Não menos importante, referiu ele, foram as reflexões 

levadas a cabo com responsáveis e todo o recurso humano do Instituto Pedagógico com 

vista à assinatura do Contrato de Associação com a UniCV.  

Desse Contrato de Associação resultou uma Comissão Paritária criada em Abril 

de 2010 e, na sequência foi criada uma Equipa Técnica cuja missão é a construção de 

uma Oferta Formativa de Cursos de Complemento de Licenciatura, de realização 

compartilhada entre o IP e a UniCV. 

Na opinião dele os cursos de complemento de licenciatura, destinados à 

formação de professores diplomados pelo IP, iriam com certeza dar as primeiras 

respostas à atual demanda do sistema e da sociedade civil cabo-verdiana em matéria da 

melhoria da qualidade.  

Ainda sobre a formação de professores, Bartolomeu considerou na altura da 

entrevista, como sendo imprescindível a agilização do fim da transição em que o IP é 

colocado pela nova LBSE, como condição indispensável para o cumprimento das 

deliberações insertas no Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de Maio relativamente ao 

alargamento da escolaridade básica de 6 para 8 anos e gradativamente para o 10° ano 

em processamento no país. 

O Balanço 

Em jeito de recomendações, referiu-se à necessidade premente da continuidade 

do incremento da formação especializada de professores e a aposta na formação 

permanente como o caminho mais acertado para a elevação da qualidade em todas as 

vertentes. 

O aconselhamento e as recomendações 

Questionado sobre que conselho daria a um cidadão que nesse momento fosse 

desempenhar funções idênticas e aos responsáveis de instituições de formação, Varela 
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assegurou que, considerando os dados estatísticos relativos à percentagem de 

professores com formação em Cabo Verde, a taxa de acesso das crianças ao ensino 

básico, as infraestruturas existentes, aconselharia: o investimento eficaz na formação 

permanente/contínua e especializada de professores.  

A razão fundamental desse aconselhamento, explicou Bartolomeu, está ligada à 

constante interpelação da sociedade civil cabo-verdiana no que tange à melhoria da 

qualidade através da superação valências ainda não conseguidas, pela via da formação 

especializada e a consequente elevação do grau académico e profissional do professor 

do EB, conforme o Artº.do Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de Maio, a atual LBSE.  

Sobre a elevação da qualidade Bartolomeu aconselhou ainda, “o investimento na 

investigação –ação com vista à produção de conhecimento sobre a realidade cabo-

verdiana. Os resultados das investigações que as instituições de formação e seus 

respectivos professores forem capazes de levar à prática, responderão gradativamente os 

desafios da qualidade, enquanto “uma construção” onde devem fazer parte todos os 

elementos do triângulo educativo “escola-família e comunidade”.  

 

6.3. Amândio Brito: Os depoimentos do Delegado sobre a gestão do sistema 

educacional na Ilha Brava edificada na excelência das relações interpessoais.  

6.3.1. Da infância ao final do Curso de Professor do Ensino Básico na EMP. 

Da infância ao Ensino Básico e ao Ensino Secundário 

 Nasceu a 20 de Setembro de 1965 na localidade de Achada Galego, Concelho 

de Santa Catarina, Ilha de Santiago. 

O pai dele era pedreiro praticava a agricultura, criava animais e era habilitado 

com o 1º grau do Ensino Primário. Deixou de praticar essas atividades no início dos 

anos 70 para se emigrar para Portugal em primeiro lugar e, depois para França. A mãe 

dele era doméstica e não sabia ler nem escrever. 

O ambiente sócio cultural da família onde viveu toda a sua infância era muito 

interessante disse, Amândio. Teve o privilégio de crescer com os seus avós paternos e 

tios que já frequentavam escolas e, com uma alegria contagiante falou da forma como a 



  

 

 

300 

 

 

 

 

300 

família dele valorizava imenso os princípios religiosos, tanto mais que os Padres da 

freguesia frequentavam a casa dos pais dele, porquanto o avô dele era mecânico da 

Paróquia de Santa Catarina. Ensinaram-lhe a rezar muito cedo. Jamais ia para a cama 

sem antes rezar o “anjo da guarda”. 

Teve o privilégio de escutar histórias infantis contadas por pessoas mais idosas, 

que também lhe ensinaram desde muito pequenino o respeito, o amor ao próximo, a 

solidariedade, a honestidade, seriedade, sinceridade (...) valores com os quais cresceu e 

procurou transmitir para a família dele e para as pessoas com quem convive 

diariamente. 

AB disse que se comportava muito bem na escola e foi bom aluno durante o 

ensino primário. Considera ter sido bom aluno no ensino secundário, não obstante ter 

ficado reprovado um ano letivo em que se distraiu e por pouco não perdeu o ano letivo, 

pois começara a experimentar locais de entretenimento como o cinema, discotecas e 

outros. 

Nos grupos ele era sempre muito ativo, procurava ter o seu espaço e por vezes 

conquistava a liderança, afirmou Amândio. Disse que por ter nascido nos arredores da 

Vila de Assomada, fez ali mesmo os estudos primário até concluir o Ensino Básico 

Complementar (ex-EBC). 

Caracterizando o percurso escolar de forma mais detalhada, explicou que na 

educação Pré-escolar a professora dele era portuguesa e no ensino primário teve 

professores cabo-verdianos. O seu primeiro contato com a escola foi muito interessante 

e como todas as crianças da época foi levado pela mãe. Recordou ele que, no primeiro 

dia de aulas desatou a chorar logo que a professora lhe chamou para integrar o grupo 

dos seus colegas de turma e, notar que a mãe dele ia regressar à casa, achando que 

estava sendo abandonado à mercê da própria sorte, afirmou Brito. 

No segundo dia de aulas, logo que foi dado o recreio, tomou o rumo do caminho 

da casa, fugindo acompanhado de um amigo que era afilhado da mãe dele. Porém, no 

caminho foram surpreendidos pelo pai dele que lhes conduziu de volta para a escola. 

Brito, estudou a 2ª classe numa das turmas numerosas da sua escola em 

Assomada, pois as escolas públicas tinham normalmente mais de 40 alunos por turma. 
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Pouco a pouco foi ganhando o gosto pela escola, porém não gostava dos castigos 

corporais, as repreensões severas e outros procedimentos idênticos e intrínsecos ao 

ensino tradicional que felizmente raras vezes recebeu.  

Continuando, o nosso entrevistado referiu-se tristemente aos castigos corporais 

que recebeu uma vez por parte de uma professora pelo facto de não ter o domínio da 

divisão. Estranho, afirmou ele, na medida em que ele sabia a tabuada. Talvez o medo de 

receber castigos o tivesse impedido de raciocinar com maior lucidez quando se tratasse 

da divisão e por causa disso houve um ano letivo em que não foi proposto para o exame 

na época normal, e veio a prestar o exame na época extraordinária do final desse mesmo 

ano, mesmo sem ter o domínio da divisão, recordou ele com tristeza. Facto também 

curioso é que confrontado com uma situação de divisão durante o exame, interpretou e 

executou corretamente a divisão, de “27: 9”, sem ajuda de ninguém, retorquiu ele. E, 

numa lembrança de vitória com relação ao drama que era para ele a divisão, sorriu e 

concluiu dizendo nunca ter sido aluno cábula.  

As coisas foram mudando e na 3ª e 4ª classes chegou a ser o melhor aluno da 

turma. Os dois últimos anos da escola primária teve a mesma professora e isso tê-lo-á 

favorecido no que concerne à integração nos grupos.  

AB disse que sempre deu muito bem com os colegas e os amigos e na 3ª e 4ª 

classes passou a ser uma espécie de “colaborador/ajudante oficial” da sua professora, 

ajudando-a sobretudo na correção dos trabalhos, o que o terá influenciado sobremaneira 

na sua opção profissional mais tarde. Confidenciou-nos que, quando corregia os 

trabalhos dos seus colegas sentia-se “um professor” ainda que em miniatura e no 

imaginário dele. 

Amândio realizou os estudos secundário no sistema de ensino público. Na época 

em que terminou o ensino primário as escolas secundárias eram apenas duas em todo o 

país e obviamente que na localidade dele, Santa Catarina, não existia. Por essa razão 

deslocou-se à Cidade da Praia onde fez os estudos secundários até concluir o Curso 

Geral (ex-5º ano do Liceu) como aluno interno do Liceu Domingos Ramos 

Brito disse ter vivido na Cidade da Praia, momentos diferentes aos que vivia em 

Assomada, Concelho de Santa Catarina no interior da Ilha de Santiago. Durante o 1º ano 

do Ensino Secundário ficou alojado em casa de uma tia no Bairro de Achadinha Baixo. 
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Para além de estudar, participava das tarefas domésticas e angariação de receitas para 

família da tia e, assim durante esse ano aprendeu a fabricar bolachas. Se por um lado era 

bom, por outro lado perdia muitas horas de sono, pois essa atividade era levada a cabo à 

noite e obviamente com impacto negativo em termos de rendimento escolar naquele 

momento muito a quem das suas reais capacidades, comparando com o histórico do 

ensino primário. 

As atividades acima indicadas, faziam com que ele não tivesse tempo de 

frequentar lugares de diversão e nem tinha disponibilidade de tempo para jogar o 

futebol, que era a sua grande paixão, disse Brito com alguma tristeza no olhar. 

Amândio confessou-nos que estava descontente com as tarefas que era obrigado 

a fazer em casa de sua tia, mas também ambicionando uma vida num ambiente mais 

livre, um tanto ou quanto influenciado pelo circuito de amigos, como ele originários do 

campo, fez com que no 1º trimestre do ano letivo seguinte, decidisse que o seu regresso 

às aulas à Cidade da Praia só aconteceria se saísse da casa da tia para habitar em outro 

sítio e, partilhou essa intenção com a mãe.  

Brito, alegou que estava sendo maltratado, que não comia nem dormia direito, 

facto difícil de comprovar na medida em que estava bonito, bem nutrido e alegre, disse 

sorrindo. Até porque adorava, comer bolacha quente, acabada de sair do forno, com 

manteiga o que lhe fez subir consideravelmente de peso. 

Continuou insistindo com a mãe pois estava decidido em sair da casa da tia, 

dizendo que o queria mesmo, era viver como os seus amigos: o Chicho, o Yuta que foi 

expulso do Seminário São José, por traquinices da adolescência, o Zé Lino, entre outros 

(...).  Os seus amigos sim, ele achava que viviam bem na medida em que tinham direitos 

e liberdade para ir ao cinema, ao Parque 5 de Julho assistir espetáculos, concursos de 

dança e de vozes, à Prainha tomar banho de mar etc, (…). Ele achava que seus amigos 

eram pessoas livres e, considerava-se um jovem oprimido. 

Insistindo na decisão de não voltar para a casa da tia na Cidade da Praia, fez com 

que a sua mãe que o castigasse severamente. Na verdade, disse que a ausência do pai 

emigrante na França, acrescia as responsabilidades da mãe que tudo devia fazer para 

assegurar uma boa educação dos 5 filhos do casal.  



  

 

 

303 

 

 

 

 

303 

Continuando, Brito disse que a mãe sugeriu que fosse hospedar em casa de uma 

outra tia, que se chamava Arminda, também na Cidade da Praia para prosseguir os 

estudos. E, disse-lhe que se não aceitasse aquela proposta alternativa teria de 

permanecer em Santa Catarina e ajudar nas lides, nomeadamente: limpar a casa, lavar a 

louça, e que ainda teria de pastorar as cabras e cuidar do jumento. 

Ao finalizar de mencionar as propostas alternativas, Amândo disse-nos ter 

tomado a consciência da complexa situação. Resignado entre o “ter que partir para a 

casa onde tinha ficado no ano letivo anterior e ter que ficar para cuidar da casa e 

pastorar as “limárias”, mas confessou ter ficado muito dividido, num grande dilema, até 

que depois de uma semana55 de aulas, a mãe resolveu ceder, comunicando-o que o pai 

havia concordado que fosse morar juntamente com esses amigos, alguns deles, filhos de 

compadres e familiares que trabalhavam com ele na França. 

Resplandecendo de alegria e ansiedade de viver uma nova vida, supostamente 

melhor. Recebeu ordens da mãe para dar uma limpeza e fazer algumas reparação num 

catre oferecido pelo avô e com a cama na mão ele partiu para a Praia sozinho, pois 

conseguiu a grande proeza de convencer a mãe de que não era necessária a companhia 

dela para lhe “entregar” na Praia, ao grupo de amigos, tanto mais que ela enjoava 

sempre que viajava de carro.  

Mal chegou à Cidade da Praia, disse o nosso entrevistado, feliz da vida por ter 

conseguido convencer os pais a não ficar em casa da tia, foi imediatamente ter com os 

seus amigos indefectíveis e obviamente “quase senhor do próprio nariz, dizia para 

consigo mesmo.  O quarto dele passou a ser na garagem da casa do Sr. Tony Silva, 

conhecido funcionário da Rádio Nacional de Cabo Verde. Continuando confessou-nos 

que a grande alegria dele era porque no andar de cima da referida casa funcionava uma 

discoteca e se calhar o perigo para o sucesso dele nos estudos, mas só veio a tomar 

consciência disso, muito mais tarde. 

Para o nosso interlocutor, essa era para ele o início de uma vida livre, que veio a 

completar com a realização do grande sonho de ver um filme no famoso Cinema do 

Bairro Kuame N’Krumah, situado muito perto da nova residência e, escusado será 

                                                           

55
 Termo crioulo cabo-verdiano (da Ilha de Santiago) utilizado para se referir aos animais criados no 

sentido de gerar receitas para a economia doméstica, inclusive o jumento se se considerar a carência de 
infraestruturas rodoviárias daquela época e o transporte de produtos agrícolas para a comercialização nos 
centros urbanos através de “caminhos vicinais”. 
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narrar a euforia e felicidade. Brito explicou-nos que depois de instalado e de ter a sua 

privacidade, foi só desfrutar. Deste modo, disse ele que não perdia nenhum espetáculo 

relacionado com concursos de dança e de vozes denominado Todo o Mundo Canta e 

Para Dançar, no Parque 5 de Julho, na Cidade da Praia. As idas ao Cinema continuaram 

e não perdia, por nada, os bons filmes a dois passos da casa dele, enfim, os 

entretimentos todos, faziam parte da sua agenda quotidiana. O dinheiro não lhe era 

difícil, o pai era emigrante, mas também vendia bilhetes a mercado negro o que lhe 

rendia para comprar ingressos para ver novos filmes. 

Confidenciou que essa “boa vida”, foi sol de pouca dura. Os resultados do 2º 

período foram simplesmente catastróficos e não conseguiu obter sequer uma positiva no 

cômputo geral das avaliações. O regresso ao interior para passar as férias com a sua mãe 

era obrigatório e tinha começado a pensar em que explicação daria. Deste modo, quando 

a mãe o indagou sobre as notas do trimestre, respondia que ainda não tinham sido 

publicadas. Mas a desgraça dele, disse-nos que foi a decisão do irmão dele de ir à 

Cidade da Praia, tratar de um documento e obviamente ver as notas do irmãozinho mais 

novo, o Amândio. De regresso à casa, deu à mãe deles a triste notícia de que os 

resultados do irmão mais novo tinham sido péssimos.  A notícia foi dada à mãe de 

forma muito discreta, se calhar um tanto ou quanto de forma confidencial. No entanto, 

afirmou que foi imediatamente chamado não para ser repreendido ou castigado, mas 

para ser informado de que não estava sobre a mesa a negociação de nenhuma 

possibilidade do seu regresso à Cidade da Praia, para continuar os estudos. 

Partilhou com a investigadora a tristeza que tomou conta dele naquele momento, 

porém disse que tinha plena consciência de que as notas desastrosas tinham sido 

provocadas pelo lugar onde morava, os colegas e amigos “boa vida”, assim como tinha 

também a certeza de que, afastando-se desse ambiente, conseguia recuperar-se, aprovar-

se no final do ano letivo, afinal de contas era ainda o fim do 1º trimestre, afinal de 

contas as negativas eram de 8 e 9 valores, eventualmente superáveis. 

No entanto, Brito disse-nos que tinha a noção exata da iminência e da urgência 

que tinha em sair do quarto da garagem. Aliás, essa era a única condição para que a mãe 

dele concordasse em deixa-lo voltar para a Cidade da Praia e continuar os estudos. 

Sobre o seu regresso à Cidade da Praia para continuar os estudos secundários 
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contou com a ajuda de um ex-professor do 2º ano do ex-EBC, que convenceu a mãe 

dele explicando que o rapaz tinha capacidades e daí a possibilidade de se recuperar e ter 

bons resultados no final do ano letivo. No entanto, aconselhou-lhe dizendo que devia 

afastar-se da vida que vinha levando pois não o favorecia em nada.  

Amândio, disse ter tomado consciência que tinha de deixar a “suposta vida boa” 

que levava e foi morar em casa de outros parentes dos pais dele e de novo sob controlo 

direto de adultos. Isso significa, sair quando fosse autorizado, realizar tarefas, como por 

exemplo, encher reservatórios de água logo de manhazinha, para ele menos penoso do 

que perder horas de sono para fabricar bolachas.  

Longe da vida um tanto ou quanto anárquica do 1º trimestre, no 2º trimestre ele 

conseguiu ter os habituais bons resultados no 3º período e concluiu com sucesso o 3º 

Ano do Curso Geral dos Liceus (Ex. 5º Ano) considerado na época em Cabo Verde, 

como um elevado nível académico. Nessa altura o Liceu Domingos Ramos onde ele 

estudou, arrebentava pelas costuras, resultado do aumento dos alunos sobre as 

infraestruturas escolares, a elevada taxa do acesso ao ensino básico e em consequência a 

grande demanda a nível dos dois escassos liceus existentes.  

O então Diretor do Liceu Domingos Ramos, o Sr. José Ricardo Moreira, teve de 

recorrer a todas as salas anexas e ou “cedidas” para albergar os estudantes e mesmo 

assim não foi possível atender à demanda. Naquele ano letivo, alunos matriculados no 

2º Ano do Curso Complementar passaram semanas a ir diariamente ao Liceu Domingos 

Ramos à procura de vagas sem nunca terem conseguido ingressar numa turma. 

Brito matriculou-se no IV Grupo do o 1º Ano do Curso Complementar, na época 

composta pelas disciplinas de: Português, Filosofia, História, Politica, Matemática e 

Geografia.  Porém ele teve de acatar os argumentos dos responsáveis da educação na 

altura, relativo ao ingresso nas turmas se processava de acordo com a idade limite que 

era inferior aos 18 anos. Ele tinha completado os 18 anos, tinha de aguardar por uma 

vaga até finais do mês de Novembro daquele ano letivo.  

Confidenciou-nos ainda, ter ganho consciência depois das desastrosas notas do 

2º trimestre do ex-4º ano e ainda uma certa maturidade, enfim sentiu que era imperioso 

terminar os estudos secundários e garantir o futuro através de uma formação média e 

oportunamente superior. Convicto dessa necessidade, ele não perdeu tempo e enquanto 
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aguardava a vaga no Liceu Domingos Ramos, decidiu inscrever-se no Curso de 

Formação de Professores do Ensino Primário na Escola do Magistério Primário da 

Praia. Nessa decisão, pesou enormemente os aconselhamentos do seu irmão mais velho 

que já era professor do ensino primário.  

Amândio desabafou conosco dizendo, “não decidi ir para me formar “professor”, 

houve fatores como o acesso a uma bolsa de estudos que me atraíram”. Na verdade, a 

bolsa de estudos no valor de 5.238.00 (mais ou menos 50 Euros) trazia-lhe enormes 

benefícios, de entre as quais destacou, alguma afirmação e autonomia que qualquer 

jovem da idade dele almejava. Prosseguindo, disse que na mesma altura fez teste de 

seleção para o ingresso no Centro de Estudos, Formação e Administração (CENFA) de 

entre outros lugares. Tentou ainda, conseguir com a ajuda de um amigo, arranjar um 

emprego no Ministério das Finanças, mas sem sucesso. Facto curioso é que depois de 

ter começado as aulas na EMP, saíram os resultados dos testes aos outros cursos, o 

emprego no Ministério da Finanças, porém no Concelho dos Mosteiros na Ilha do Fogo, 

todos eles positivos mas já estava a gostar do curso de formação de professores e 

manteve-se, disse ele com confiança.  

“Coisas do acaso mesmo, a bolsa do CENFA e, das outras instituições eram 

todas inferiores à da EMP. A proposta de salário do Ministério das Finanças também 

não era grande coisa, de modo que, definitivamente permaneceu no curso de formação 

de professores do ensino primário na EMP da Praia”.  

Do Curso do Magistério Primário ao início da carreira docente 

A sua opção de fazer o Curso do Magistério Primário foi influenciada por 

outrem, afirmou Amândio Brito, mas nem por isso, era um formando desleixado ou 

menos dedicado. No entanto, disse, que se calhar trazia algures no mais profundo da sua 

existência “a vocação”, não tinha ainda tomado a consciência disso ou talvez não tivesse 

ainda interiorizado a decisão de ser professor. Os resultados dele enquanto formando, 

eram bons, embora tivesse a certeza que tinha capacidades para que fossem ainda 

melhores, explicou Amândio. 

Durante o curso do Magistério Primário, Brito disse ter sentido nele uma 

evolução em termos de integração no grupo de formandos da EMP bem como o 

interesse pelos movimentos associativos. Recordou-se que nessa época, foi membro 
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fundador de uma associação de jovens da sua localidade denominada “Juventude em 

Progresso”. Também jogou futebol na equipa da sua localidade: no Grupo Desportivo 

de Assomada e depois na Associação Desportiva Académica da Praia. Nessa última 

permaneceu pouco tempo por não ter conseguido conciliar o horário dos treinos com os 

estudos. 

A nível religioso, AB foi catequista56 na sua localidade. Confessou que as 

escolhas dele foram sempre influenciadas por familiares próximos ou pessoas amigas. 

No entanto, ele disse apesar de influenciadas nas escolhas, foi sempre um indivíduo 

disciplinado, organizado e responsável.  

Durante o tempo de frequência ao curso de formação de professores na EMP ele 

sentiu-se gradativamente mais responsável, uma enorme inclinação e gosto para ser 

professor. Esse gosto foi crescendo à medida que ia conhecendo novas matérias ao nível 

da psicologia, pedagogia e didática, todavia, “nunca me passou pela cabeça liderar 

uma escola ou uma Delegação do Ministério da Educação” , afirmou. 

O tempo disponível foi-se escasseando à medida que o curso caminhava para o 

fim, o estágio pedagógico de entre outras tarefas fez com que ele deixasse de ser 

catequista, mas continuou a fazer parte dos grupos desportivos e associações de índole 

social. 

Relativamente à atividade política, Brito participou em várias ações promovidas 

pela Juventude Africana Amílcar Cabral –Cabo Verde (JAAC-CV) organização de 

massa ligada ao PAICV) da qual era membro. 

Momentos marcantes do Curso de Formação de Professores na EMP 

Do Magistério Primário Amândio disse-nos guardar até ao momento atual, 

recordações que leva para onde quer que vá e para toda a vida. Essas recordações, 

prendem-se com a relação de amizade que foi crescendo dia a dia, com colegas do curso 

mais idosos do que ele, com mais experiência de vida, contribuindo sobremaneira para o 

seu amadurecimento pessoal e, decisivo no professor que ele se tornou e naquilo que é 

hoje. Enfatizando as relações interpessoais na EMP, caracterizou-a dizendo terem sido   

de tal forma importantes que ao cabo dos primeiros seis meses de formação encarava 

                                                           

56
 Ensinava a doutrina da Igreja Católica para as crianças e adolescentes da sua localidade. 



  

 

 

308 

 

 

 

 

308 

seriamente a possibilidade de ser professor e, por isso, visualizava o mundo de uma 

forma diferente.  

Era muito jovem e, como é obvio ostentava fantasias e ilusões próprias da idade: 

como experimentar fumar mesmo com medo que a mãe descobrisse, admirou e imitou 

atores e grandes ídolos do futebol, na altura como jogava bem os colegas da turma da 

EMP, o apelidaram de Diego. Essa cognominação, porque jogava no team da escola na 

mesma posição que o então internacional do futebol argentino, Diego Armando 

Maradona, melhor jogador de futebol do mundo na época. Recordou dizendo que sentia-

se alegre e vaidoso quando durante as partidas de futebol na escola, escutar seus colegas 

gritarem: - “vai Diego!”.  Ainda sobre a sua paixão pelo futebol, frisou que se durante o 

curso ele era o ídolo da equipa e dos colegas, confidenciou-nos que dos poucos castigos 

físicos que recebeu da mãe na sua infância, tinham como causa, “desaparecimentos” de 

casa durante longas horas para jogar o futebol.  

A extraordinária convivência com os colegas do curso contribuiu 

definitivamente para que ele não pensasse e nem procurasse caminhos outros que não 

fosse terminar o Curso do Magistério Primário e ser professor, asseverou Brito. 

O professor recém-formado e a gestão do processo de ensino-aprendizagem 

Formou-se na Escola do Magistério Primário da Praia e tornou-se professor no 

Ano Letivo 1987/88.  Até terminar o curso do magistério primário e iniciar a carreira 

docente, Amândio disse não ter tido nenhuma experiência profissional. Exerceu a 

docência durante 2 anos e 2 meses, desenvolvendo com muito empenho tudo o que fazia 

parte do Plano Curricular do Ensino Básico, naquela época. 

As relações profissionais com os seus colegas eram ótimas. Na época, 

professores com qualificação eram escassos e, por isso, quem possuía o Diploma do 

Curso do Magistério Primário, era considerado uma espécie de autoridade no seio de 

uma maioria de profissionais da classe57 sem formação específica para o exercício dessa 

profissão. 

                                                           

57 Devido à extrema carência de professores com formação específica o desenvolvimento do processo do 
ensino-aprendizagem com os alunos do ensino básico era efetivado através do recrutamento de cidadãos 
idóneos habilitados com a 4ª classe da instrução primária (denominado de monitores escolares), o ex-2º 
Ano do Ciclo Preparatório também chamado de Ensino Básico Complementar de entre os mais díspares 
níveis académicos considerando a conjuntura de grandes dificuldades do período pós independência. 
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Gostava de partilhar com os colegas de trabalho, os conhecimentos científicos 

no domínio da psicologia e da pedagogia. Considerando a sua forma humilde de ser, a 

abertura de espirito, também partilhava com eles os materiais didáticos que possuía bem 

como as orientações sobre como confeccioná-los. Mas como é óbvio, disse ele com 

muita convicção, “aprendi muito com os meus colegas professores mais antigos e 

experientes no desempenho da profissão. Tinha um imenso carinho pelos meus alunos e 

eu sentia neles uma espécie de irmãos mais novos. Esse carinho era extensivo aos pais 

e encarregados de educação dos alunos com os quais relacionei-me muito bem aprendi, 

adquiri e melhorei o relacionamento com a comunidade educativa”.  

Muito cedo entendi que o relacionamento com os pais/encarregados de educação 

era importante para o sucesso dos seus alunos, por isso, fazia visitas domiciliares e 

partilhando com os familiares assuntos relacionados com os seus educandos e, 

recordou-se da forma respeitada e muito carinhosa como era tratado pelos pais e 

encarregados da educação dos seus alunos. E, partilhou dizendo, “Eu sentia-me muito 

confortável quando recebia carinho e sentia que apesar de estar numa Ilha até então 

desconhecida para mim, longe dos meus familiares e amigos, haviam pessoas que 

gostavam de mim e, eram os meus alunos e os pais deles. O relacionamento interpessoal 

não se resumia aos colegas professores, pais e encarregados de educação, pois 

relacionou-se bem com todos os funcionários e órgãos de gestão da Ilha Brava, onde 

começou a trabalhar.  

Por possuir um diploma de formação, logo no primeiro ano de trabalho integrou 

a equipa de liderança educativa local. Relembrando os primórdios da sua carreira 

profissional, Amândio alegou que foi com a chegada dele e de alguns outros colegas 

com qualificação para a docência é que foram criadas as condições para a criação da 1ª 

Equipa Pedagógica58
 na Ilha Brava, algo de suma importância para o desenvolvimento 

do sistema educativo.  

Da ocupação dos tempos livres do professor longe da sua ilha natal 

                                                           

58 As Equipas Pedagógicas são constituídas por professores diplomados e com comprovada experiência 
de trabalho com os alunos nas salas de aula. Estão sedeadas nas Delegações do ME com o objetivo de 
fazer o acompanhamento, a supervisão e apoiar os professores do ensino na gestão pedagógica quotidiana 
e em certa medida à complexa gestão do sistema educacional do arquipélago. 
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Amândio, dissera anteriormente que durante idade mais jovem foi catequista na 

sua localidade. Pois, chegando à Ilha Brava, continuou os hábitos de católico praticante 

e, assim sendo, ocupava uma parte do seu tempo livre de domingo indo à missa.  

A sua paixão pelo desporto permaneceu e, nessa ilha jogou futebol de salão, nas 

melhores equipas, como por exemplo, o Coroa da Brava. Também jogou nas equipas do 

Sporting, Académica e no Benfica do futebol regional da Brava, todas elas equipas 

federadas. Com muito orgulho, partilhou conosco que dedicava uma parte muito 

significativa dos seus tempos livres na elaboração dos planos de aula e na confecção dos 

materiais didáticos, classificando-as como autênticas atividades de lazer numa ilha onde 

até chegar não conhecia ninguém. Confessou-nos ainda, que quando não estava na sala 

de aulas, ou na preparação destas, treinava nas duas modalidades (futebol e futebol de 

salão), e quando não fazia isso, participava dos torneios de competição ou partidas 

amigáveis. Fora essas atividades, escutava música ou simplesmente passeava 

observando a paisagem florida desfrutando o agradabilíssimo microclima que no 

cômputo geral das ilhas do Arquipélago de Cabo Verde só se encontra na Ilha das 

Flores59
. 

 De professor a professor-diretor da Escola do Ensino Básico de Nossa Senhora 

do Monte 

Amândio avaliou como sendo muito agradável os dois primeiros anos de 

exercício da carreira docente. Partilhou conosco o orgulho que sentia de ser na altura 

ainda muito jovem, ter feito um curso de formação de professores com muito sucesso, 

possuir um emprego, estar muito motivado, cheio de forças e vontade de colocar na 

prática os conhecimentos que adquiriu no curso de formação de professores na EMP.A 

alegria era maior ainda, pois os meus colegas de trabalho eram fantásticos e o 

ambiente de trabalho não podia ser melhor”  

Na altura em que se formou, na década de oitenta, a escassez de recurso humano 

constituía a realidade em termos de qualidade bem como em quantidade a nível nacional 

e, por conseguinte mais acentuado na Ilha Brava considerada até os dias de hoje a mais 

isolada do país pela insuficiente ligação marítima e pela ausência da ligação aérea. 

                                                           

59 A Ilha Brava é a mas pequena ilha do Arquipélago de Cabo Verde da Região de Sotavento. É 
popularmente chamada de Ilha das Flores considerando a sua vegetação natural onde se encontram flores 
em todo o lado devido ao microclima agradável característico apesar do clima tropical seco predominante 
do país. 
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Deste modo, os responsáveis pelo sector da educação não tinham sequer como 

pensar em ter professores com qualificação para o exercício da prática pedagógica nas 

salas de aula e muito menos em ter gestores qualificados para a gestão, a administração 

das escolas bem como a desconcentração/descentralização dos serviços centrais 

sedeados na Cidade da Praia, Capital do país. 

Recém independente, economicamente dependente das ajudas externas, sem 

recursos naturais, com uma taxa de analfabetismo na altura ainda muito elevada, o 

desafio máximo de Cabo Verde para a setor da educação era criar infraestruturas 

escolares do ensino básico para que todas as crianças pudessem ter acesso, alfabetizar 

adultos, dar passos no sentido da criação de infraestruturas escolares para o ensino 

secundário e, muito especialmente formar professores. Deste modo, os responsáveis 

teriam de fazer opções e, a alternativa era o professor responsabilizar-se pela educação 

das crianças e pela gestão e administração das escolas.  

Seguramente que ausência de alternativas melhores, fizeram com que os mais 

experientes e dedicados fossem designados para simultaneamente professores – 

diretores de escolas do ensino básico, sobretudo aqueles que possuíam qualificação para 

a docência, esclareceu Amândio. Continuando, disse que o facto de entre os seus 

colegas professores ele ter qualificação e de ter tido durante o curso de formação a 

cadeira de Gestão e Administração Escolar dava-lhe um certo “status” sem deixar de 

mencionar a sua grande dedicação enquanto professor comprovada pelos resultados de 

aprendizagem dos seus alunos. 

Os pressupostos acima referidos tiveram um grande peso sobre a decisão do 

então Subinspetor- Delegado do Ministério da Educação da Ilha Brava, Bartolomeu 

Varela, ao indigitá-lo para desempenhar em simultâneo as funções de professor-diretor 

da Escola de Nossa Senhora do Monte, no Ano Letivo de1989/90. 

Brito, confessou-nos que de repente sentiu-se diante de desafios nunca 

idealizado antes, porém no fundo de sua alma estava uma grande vontade de trabalhar 

para os vencer. Acrescentado, disse, “começava a nascer em mim um grande gosto pela 

gestão/administração, liderança”. O facto de ser ainda muito jovem, possuir um 

diploma, ser bom professor e, ainda, ser indigitado para o cargo de diretor de uma 

escola do gabarito da Escola de Nossa Senhora do Monte, fez desenvolver nele um 
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enorme desejo de lutar e desempenhar da forma mais adequada essas novas funções, 

desta feita na área da gestão. Envolvido por essa enorme vontade de ver a sua escola 

crescer, colocou na prática as “melhores coisas” que tinha aprendido durante o curso. 

Lançou mãos à obra, elaborou projetos com a ativa participação da comunidade 

educativa, pois não queria por nada desse mundo que a Escola nº 1, Sena Barcelos da 

Vila de Nova Sintra, se posicionasse à frente da sua escola em termos de realizações e 

ou avaliação. 

Para a materialização dos objetivos, Amândio disse que trabalhou de mãos dadas 

com os seus colegas professores, pais encarregados de educação e todos que de alguma 

forma que ele entendia que pudesse ser útil para o progresso da sua escola. Com igual 

intensidade empenhava e se dedicava à preparação das aulas e educação dos seus alunos 

para que aprendessem e tivessem bons resultados no final do ano. A conciliação dessas 

duas atividades eram de tal modo intensas e apaixonantes que não deixou margens para 

que ele sequer pensasse ou ambicionasse em exercer outros cargos, queria mesmo era 

ver a sua escola no topo (…)“ a cada dia que passava eu gostava mais de exercer essa 

dupla tarefa de ser simultaneamente professor e diretor de escola, estar com a 

comunidade educativa inventando, planificando algo que dignificasse cada dia mais a 

escola”, replicou ele. 

Prosseguiu dizendo que na verdade, à exceção da cadeira de gestão e 

administração escolar recebida no curso de formação de professores do ensino primário, 

nunca teve rigorosamente outra preparação para exercer a função de diretor de escola e, 

acrescentando sublinhou: “Valeu-me as excelentes relações profissionais e pessoais 

com os meus colegas professores, os pais e encarregados de educação e especialmente 

o grande desejo de ver a escola onde eu era o professor e ao mesmo tempo diretor, 

melhor organizada, com melhores resultados em termos de aproveitamento escolar e 

outros domínios de gestão administrativa e pedagógica comparativamente às outras 

escolas da ilha”. 

Brito disse ter exercido simultaneamente a função de professor-diretor de escola 

durante dois anos letivos consecutivos. E, lançando um olhar sobre o caminho 

percorrido durante mais de duas dezenas de anos, ele reconhece que não conseguiria ter 

sucesso não fosse as relações interpessoais de: muito respeito e ajuda mútua, de partilha, 
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disciplina e profissionalismo mantidas quotidianamente com todos os intervenientes. 

Realçou ainda a boa disposição da equipa da escola no sentido de planificar, partilhar, 

dialogar, negociar, enfim, agir com sentimento de pertença, tornando possível o 

exercício de tão nobres tarefas de professor e ao mesmo tempo o de diretor de escola.   

Em termos práticos Amândio sublinhou que as incumbências do diretor não 

podiam de forma alguma ofuscar as do professor e, deste modo continuou a planificar as 

aulas, a elaborar e munir-se de suportes didáticos que contribuíssem para que os seus 

alunos tivessem bom aproveitamento escolar. Enquanto diretor cuidava da parte 

administrativa relativos à pontualidade, assiduidade dos colegas professores, à 

verificação dos Diários de Frequência dos alunos, promoção de encontros para o contato 

com os pais/encarregados de educação dos alunos e a elaboração de projetos visando a 

mobilização de parcerias e recursos para o desenvolvimento da sua escola, concluiu ele. 

A Escola de Nossa Senhora do Monte, continua sendo até ao momento atual 

uma escola muito forte em matéria de mobilização de parcerias, em termos de 

rendimento escolar e performance de uma forma geral. Brito considera que a humildade, 

o saber escutar, a partilha de ideias e de experiências são o ponto chave do 

estabelecimento de boas relações interpessoais e a gestão e administração de qualquer 

organização. 

“A humildade só não basta, pois fui sempre uma pessoa muito atenta, estudiosa, 

um autodidata sem falsa modéstia e isso ajudou –me a compreender os poucos 

documentos de cariz administrativo existentes na época e a inventar certos 

procedimentos de gestão que imaginava serem benéficos para a materialização de 

certos objetivos e o avanço do sistema educativo na ilha”.  

Nunca lhe ocorreu que pudesse vir a ser Delegado da Educação na ilha, 

afirmando que na ótica dele necessitava de mais tempo para ganhar mais alguma 

maturidade pessoal e profissional antes assumir tamanha responsabilidade, desabafou 

ele. Prosseguindo, apontou os resultados a nível da aprendizagem dos alunos 

encorajaram-no  a fazer o melhor que pode para manter a sua escola no mais elevado 

patamar comparativamente às outras escolas da Ilha. Prosseguindo, Amândio gabou-se, 

dos ganhos extraordinários conseguidos nos dois anos em que foi simultaneamente 

professor-diretor de escola em aspetos como: a mobilização de recursos para a pintura 
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de escola, a organização do arquivo não existente anteriormente, periodização de 

reuniões quinzenais com os professores, a criação de equipas/comissões de trabalho de 

entre vários outros. 

No fim do ano letivo após à avaliação final do seus alunos viajou para a sua ilha 

natal, para passar férias com a família com a alegria de ter dado o seu contributo para o 

desenvolvimento da educação na Ilha Brava. No entanto, antes de viajar, entregou aos 

responsáveis da educação na Ilha, o seu o pedido de transferência para a sua Ilha de 

origem, Santiago.  

Amândio confessou-nos ter ficado surpreso na medida em que antes de receber a 

resposta ao pedido de transferência foi contatado por uma Inspetora em missão de 

serviço da Inspeção Geral da Educação (IGE), no sentido dele assumir o cargo de 

Delegado da Educação na Ilha Brava, por um período de dois anos. Na sequência desse 

convite, solicitou e foi-lhe concedido um tempo para refletir e depois dar uma resposta. 

Assim, confidenciou-nos que as duas semanas de descanso com a família, amigos e 

colegas em Santa Catarina ajudaram-no a decidir e aceitar o grande desafio de assumir 

as funções de Delegado do Ministério da Educação na Ilha Brava.  

6.3.2. O exercício das funções de Delegado do Ministério da Educação na Ilha 

Brava. 

O quotidiano de quase duas décadas de liderança do Delegado do Ministério da 

Educação  

Amândio Brito, disse ter sido nomeado através do B.O. nº 5, IIª Série de 01 de 

Fevereiro de 1993. Em resposta à pergunta da investigadora afirmou não ter havido 

campanha nenhuma pelo que também não foi eleito para o cargo na medida em que 

infelizmente essa prática ainda não constituir parte do sistema educativo cabo-verdiano. 

Continuando, disse, “do meu ponto de vista a eleição seria aconselhável, mas como 

qualquer processo é necessário percorrer caminhos cumprir etapas e, seguramente que 

as mais de quatro décadas de Cabo Verde independente, as experiências boas e menos 

boas a superar, as reflexões ajudar-nos-ão a atingir essa meta”. Terminou dizendo que 

na base do convite para desempenhar as funções de Delegado do ME estiveram os dois 

anos e 2 meses de excelente desempenho das funções de professor-diretor de escola.   
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Sobre a mesma pergunta, teceu considerações ainda que interpretou o convite 

para o cargo de delegado como sendo resultado do seu desempenho anterior, o seu 

profissionalismo tendo em conta que o mesmo tinha sido formulado num momento das 

mais importantes mudanças políticas ocorridas em Cabo Verde, depois de 15 anos de 

regime monopartidário liderado pelo Partido Africano da Independência (PAICV), que 

no entanto perdera as eleições democráticas a 13 de Janeiro de 1993 cedendo lugar ao 

Movimento para a Democracia (MPD) vencedor do primeiro pleito eleitoral do período 

democrático com uma larga maioria. 

Questionado sobre as ligações com a política, Amândio disse nunca ter sido 

militante de nenhum partido e nem exercido atividade político-partidária enquanto tal. 

Brito, disse que logo após ter assumido as funções de Delegado do ME na Ilha 

Brava,    considerou fundamental a aposta na criação de uma equipa de liderança forte, 

desconcentrada e/ou descentralizada na medida do possível, apostando na “promoção de 

uma gestão aberta, de co-responsabilização, de confiança, partilha, de construção e de 

assunção dos resultados sejam eles positivos ou negativos”. 

O nosso entrevistado fez também referência à “batalha” quotidiana por uma 

gestão com base na definição prévia dos objetivos e metas aliados a alguns instrumentos 

de gestão a saber: o plano de atividades e o orçamento, tudo isso com destaque para o 

trabalho com base na partilha, negociação, construção, implementação, monitorização, 

reflexão para fazer melhor e obter melhores resultados. 

Os profissionais com os quais trabalhou foram sempre tratados como 

importantes   colaboradores. As responsabilidades foram sempre partilhadas 

privilegiando uma relação aberta, amiga, de lealdade e de muita honestidade. Procurou 

fazer com que os profissionais se sentissem úteis, valorizados e parte integrante da 

organização. Continuando disse, “Trato os meus colaboradores como legítimos líderes 

das respetivas unidades educativas e ou subsistemas que tutelam. Proporciono-lhes 

liberdade de ação, disponibilizo-me para oferecer o suporte caso necessitem. 

Considerando que sou parte integrante nas realizações locais e eles dos resultados 

regionais da Ilha, o respeito mútuo, o espírito de entreajuda, solidariedade e amizade 

funciona, logo a liderança e o sucesso da educação na Ilha Brava em termos de acesso 

e de resultados de aprendizagem. Por isso nunca me senti o diretor, o delegado, aquele 
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que comanda “o chefe” e sim, um companheiro com responsabilidades acrescidas, em 

suma, o líder”.  

As relações interpessoais foram o ponto forte na planificação e materialização 

das ações em favor da Ilha Brava e da educação em Cabo Verde. Por essas razões, e 

como forma de obter bons resultados no sistema educacional na ilha, “procuro cultivar e 

manter boas relações interpessoais com os responsáveis das instâncias de decisão dos 

serviços centrais do ME, autoridades locais60, parceiros nacionais, internacionais e da 

diáspora cabo-verdiana. Considero as relações interpessoais e o trabalho de equipa a 

“chave mestra” que abre qualquer caminho quando se é responsável pela liderança de 

qualquer setor seja de educação ou outro. E, assinalou, “A liderança significa, refletir, 

planificar com os colaboradores, partilhar, negociar, implementar, monitorizar para 

detectar os pontos a melhorar, rever e permitir a equipa a voltar a agir no sentido da 

performance”. 

Finalmente, assegurou que se sente o líder pois cultivou o espírito de equipa e o 

sentido do “coletivo” nos seus colaboradores e, o balanço positivo de vários anos 

consecutivos da educação na Ilha, os momentos gratificantes e honrosos devem-se a 

esse tipo de postura. 

6.3.3. O Delegado experiente. 

O Delegado “mais antigo” na gestão de Delegações do ME  

Respondendo à pergunta da investigadora sobre o segredo que o manteve tantos 

anos (1993-2013 no exercício da liderança da Delegação do ME da Ilha Brava, o 

entrevistado sorriu e pronunciou,   

“Sou o Delegado mais antigo de Cabo Verde no cargo e, essa longevidade 

seguramente não tem nada a ver com a designação ou “questões políticas” na medida 

em que após a minha nomeação em 1993, aconteceram eleições democráticas e na 

sequência vários governos (...), a minha permanência à testa da DME prende-se com o 

facto de liderar uma excelente equipa de trabalho (…). Prosseguindo, Brito referiu-se 

aos seus colegas como sendo um coletivo profundamente comprometido com os deveres 

                                                           

60
 Câmara Municipal, Direção da Escola do Ensino Secundário, Direção regional da Alfabetização de 

Adultos, as confissões religiosas, a Cruz Vermelha Local, os serviços regionais do Ministério da Saúde, 
da Agricultura de entre outros como associações de desenvolvimento local, ONG’s e da diáspora todos 
importantes para o desenvolvimento do setor educacional. 
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profissionais, ou seja o desenvolvimento do sistema educativo. Prova disso são os 

resultados positivos conseguidos ao longo dessas duas décadas e o dinamismo constante 

da organização que lidera” (Cf. Anexo, dados sobre o sistema educativo na Ilha 

Brava…se eu encontrar…) 

Continuando ainda, sobre a longevidade do percurso mencionou fatores como: o 

engajamento da comunidade educativa bravense, as inovações consecutivamente 

introduzidas em termos de normalização do sistema educativo nacional, nomeadamente, 

na legislação concernente ao desempenho, carreira e salário do pessoal docente, criação 

e gestão de Polos Educativos, “gratificação” monetária para os professores que 

desempenham funções na equipas pedagógicas, no sistema de avaliação de entre outros, 

trazendo maior motivação por parte da classe.  

Um outro fator importante,  afirmou Amândio, são as relações interpessoais que 

procurou manter com os responsáveis dos serviços centrais, com os parceiros locais, 

nacionais, internacionais e da diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo,  que além 

de ter contribuído na sua longa permanência, muito ajudou na concretização dos 

projetos da Delegação em termos da aquisição de equipamentos, a modernização das 

infraestruturas, introdução de inovações de novas tecnologias, tudo visando o 

desenvolvimento da educação na ilha. 

Entretanto, enquanto falava, Brito pediu licença para manifestar o 

reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelos delegados que o antecederam, 

especificamente, Bartolomeu Varela e outros que deixaram na Ilha Brava uma tradição 

do “fazer bem” e uma base muito sólida no que diz respeito à procura incessante de 

canais visando a capacitação permanente (formação inicial e contínua) dos professores 

sobre as mais diversas temáticas ligadas ao ensino e aprendizagem, sem negligenciar a 

capacitação do pessoal não docente. Concluiu reafirmando o que tinha anteriormente 

dito, ou seja, o privilégio pelo modelo de gestão partilhada (…) “isso ajudou-me a 

promover o desenvolvimento de valores como a lealdade institucional mas sobretudo 

um ambiente quotidiano de trabalho muito agradável o que seguramente favorece na 

gestão de qualquer instituição de âmbito público ou privado”  

Sobre a formação de professores, Amândio, corroborou o fato dos professores do 

ensino básico terem tido muita sorte no concernente à organização por parte instâncias 
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de decisão da tutela em conceber e promover cursos e ações com vista à qualificação 

sejam eles do âmbito da formação inicial, contínua, em exercício e a distância, sendo 

esta última muito dispendiosa devido às exigências em TIC mas incontornáveis no país 

insular. Várias são as ações de formação e capacitação foram promovidas ao longo dos 

anos contribuindo imensamente na melhoria da prestação dos docentes e 

consequentemente nos resultados dos alunos. Referiu-se com muito agrado à formação 

quase a 100% dos professores do ensino básico na ilha graças ao EaD, inovação 

importantíssima por parte do IP na materialização desse grande desiderato de ter 

professores qualificados para todos os alunos. 

Afirmou uma vez mais que na ilha, a educação é gerida mediante planos e outros 

instrumentos de gestão importantes para o sucesso do planificado. Nesses instrumentos 

os objetivos e as metas são sempre cuidadosamente definidos como mencionou mais 

acima. Na verdade, disse que o Delegado, a Equipa Pedagógica, os Gestores dos Polos 

Educativos, todos os elementos da comunidade educativa dão o seu contributo na 

definição das estratégias, na implementação das mesmas e supervisão dos planos de 

ação em estreita articulação de forma a prevenir falhas e garantir resultados positivos. 

A planificação e a prática pedagógica do professor é também objeto de 

acompanhamento meticuloso. Isso constitui uma prática de há muitos anos e executado 

em estreita sintonia pela equipa pedagógica que tem a missão de acompanhar e 

supervisionar o quotidiano da atividade letiva dos docentes, referiu Brito. Continuando, 

realçou a realização rigorosa da análises dos resultados dos alunos efetuadas com a 

participação de todos os intervenientes, em vários momentos o ano letivo.  

Ainda sobre os resultados são objetos de reflexão entre ele e os respectivos 

colaboradores com vista à definição de medidas corretivas a serem implementadas 

visando a melhoria da qualidade. Contudo, os tempos foram mudando e obviamente os 

desafios, tanto mais que, a educação é um sector dinâmico que deve liderar e 

acompanhar todas as transformações que ocorrem na sociedade, afirmou o Amândio.  

E, respondendo à pergunta da pesquisadora, sobre os desafios para a delegação 

ou para futuros delegados, Brito enumerou os seguintes: 

- A materialização do projeto de elevação do nível de formação dos profissionais 
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da educação em todos os subsistemas educativos;  

- A “ampliação” das infraestruturas escolares com a construção de espaços para 

a realização de trabalhos de apoio ao processo ensino/aprendizagem;  

- Ter nas escolas ofertas formativas mais diversificadas; 

- Reforçar as condições de acolhimento do alargamento da escolaridade básica 

obrigatória de 8 anos nas localidades da Cidade de Nova Sintra e Nossa Senhora do 

Monte por forma a melhorar cada vez mais o nível de funcionamento; 

- Ter uma escola secundária completamente requalificada e com vertente do 

ensino técnico profissional e capaz de responder as exigências de um futuro polo de 

formação superior;  

- Materializar os projetos de recuperação das Escolas Sena Barcelos da Cidade e 

de Nossa Senhora do Monte, dois patrimónios educativos emblemáticos da ilha e do 

país; 

- Ter um projeto de cantina escolar sustentável;  

- Ter um ensino recorrente de adultos funcional; 

- Reforçar o projeto de introdução do ensino das línguas inglesa e francesa nas 

escolas do ensino básico;  

- Ter um ensino de melhor qualidade (...) que é um processo e como tal leva o 

seu tempo e que é o desafio supremo. 

O olhar do Delegado sobre a educação na ilha Brava vinte anos depois  

Olhando para a educação na ilha Brava duas décadas depois, Amândio disse que 

considerar-se um gestor realizado, na medida em que as escolas da Brava atingiram 

níveis elevados de organização e justifica a afirmação com os resultados de 

aprendizagem dos alunos. Apesar de tudo, apresenta melhoria da qualidade em todas as 

vertentes de setor sob sua responsabilidade na ilha como sendo o desafio maior.  

Em jeito de apresentação da organização da Delegação do ME partilhou que o 

subsistema do Ensino Básico compõe-se de 5 Polos Educativos em torno dos quais 

encontram-se um total de 7 Escolas Satélites. De acordo com a lei, à frente dos Polos 
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Educativos estão os Gestores de Polo. Da composição deste órgão fazem ainda parte, o 

Conselho do Polo e o Núcleo Pedagógico. Os Polos Educativos têm sob tutela uma 

Escola Satélite onde existe um Diretor. Essa figura existe atendendo que muitas escolas 

satélites situam-se em localidades muito distantes da Sede do Polo Educativo que o 

tutela.  

Em referência à Equipa de Coordenação Pedagógica, colaboradores mais 

próximos do Delegado, assume toda a responsabilidade concernente à supervisão, 

acompanhamento, o controle (considerando que a sede da IGE fica nos serviços centrais 

do ME na Cidade da Praia Ilha de Santiago e, por isso esporádico) a avaliação de entre 

outras atividades do âmbito pedagógico, em estreita articulação com os gestores dos 

polos educativos, núcleo pedagógico e professores. Amândio, realçou a afetação de 

Coordenadores Pedagógicos para cada Polo Educativo de forma a acompanharem mais 

de perto a prática pedagógica e a evolução do ensino aprendizagem dos alunos. 

Disse ainda, que o Conselho do Polo que, para além de apoiar, acompanhar e 

controlar a materialização do Plano de Ação do próprio Polo Educativo participa na 

elaboração do plano geral da educação da ilha bem como em ações visando o 

estreitamento da relação escola-família- comunidade. 

Relativamente às outras estruturas da educação, Amândio disse que trabalha com 

base na partilha com os seus colaboradores, quais sejam o Coordenador Geral do Ensino 

Básico, o Diretor da Escola Secundária, os Gestores dos Polos Educativos, os 

Coordenadores da Educação e Formação de Adultos e outros responsáveis internos ao 

nível da sede da Delegação. Essa atitude de partilha, de escuta e de envolvimento dos 

seus colaboradores é ponto forte no sentido da construção das decisões.  

Brito, considera o ambiente laboral propício, os ganhos do sistema educativo 

hoje verificados na ilha Brava o resultado de um trabalho de equipa que tem à frente um 

líder muito audaz em termos de criatividade, dinâmica e inovação. Sem essa ousadia 

talvez não tivesse conseguido um dos mais importantes desafios de “ter escolas fortes 

em termos de ofertas educativas e formativas capaz de contribuir para que o saber se 

construa de forma muito mais autónoma e para que o aluno tenha uma base de 

qualidade para as aprendizagens futuras”. 

Diante dos parcos recursos disponíveis e dependente das orientações da Tutela, 
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muitas vezes temos que recorrer aos dirigentes solicitando clarificação com vista à 

consensualização de medidas, sobretudo nos momentos em que as coisas não correm 

bem, porquanto somos apenas um serviço desconcentrado, afirmou o nosso 

entrevistado. Em casos idênticos, reúne os líderes educativos locais, e age de forma 

equilibrada sem perder de vista o seu lado criativo e ousado, caso contrário a Ilha Brava 

não teria chegado ao patamar onde se encontra neste momento no domínio da educação. 

Em favor do desenvolvimento da educação na Ilha Brava, respeitou as 

orientações superiormente emanadas pela tutela, porém, planificou, implementou, 

avaliou, fez ajustes e seguiu em frente. Brito acrescentou ainda, que a sua ousadia e 

criatividade estiveram acompanhadas de valiosos instrumentos de gestão a saber: o 

plano, a agenda organizada de trabalho, o atendimento, o despacho, a comunicação, as 

reuniões, as visitas e a monitorização. Referiu-se a esses instrumentos como sendo o 

“pão nosso de cada dia dele”, dando um certo destaque à planificação considerando que 

dela depende praticamente todos os outros, sobretudo a organização da sua vida 

profissional propriamente dita, a dos seus colaboradores e de todo o sistema da 

educação na ilha. 

Um outro ponto que mereceu destaque da parte dele foram “as visitas” às 

estruturas educativas atendendo a importância da observação in loco, para a segurança 

dele, não que não tivesse confiança na sua equipa de trabalho e nos relatórios. 

Confidenciou-nos que para ele, a mais produtiva de todos os instrumentos acima 

referidos, é a “reunião/reflexão/” visando a partilha e a assunção de responsabilidades e 

de resultados. 

Amândio pediu licença para mais uma vez “comentar” uma pergunta feita 

anteriormente sobre o segredo para se manter há tanto tempo na liderança da Delegação 

do ME para partilhar o itinerário dos seus longos e serenos anos liderança: chega à 

Delegação sempre antes de todos os seus colaboradores e, disse não fazer nenhum 

esforço para se levantar da cama, pois que nessa hora é o Amândio, professor do Ensino 

Básico que se levantava bem cedo para começar as aulas com seus queridos alunos e, 

por isso, continua sendo muito agradável. Prosseguindo alegou que não vai à Delegação 

para “vigiar” ninguém, ou quem é pontual e assíduo, e sim pelo líder gestor educativo 

que lhe permanece na alma e ainda porque lhe dá prazer.  Uma vez na Delegação ajeita 
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os seus utensílios como papéis, canetas (…), consulta o correio electrónico e, em 

seguida sai do seu gabinete para cumprimentar os seus colaboradores e entra de novo na 

sua sala e consulta a sua agenda do dia. A partir dali, realiza as tarefas consoante a 

agenda. O importante é que também dá muita atenção às tarefas reativas, rindo, disse, 

aquelas que surgem, “a vulso”.  

Antes de concluir disse que as atividades que realiza hoje como delegado são 

diferentes das que ele esperava realizar quando iniciou as funções em 1993”: “porque 

no decorrer dos anos aprendi e aperfeiçoei-me no sentido da partilha total das 

responsabilidades com a minha equipa que assume e implementa de acordo com aquilo 

que foi definido pelo coletivo e com as linhas orientadoras construídas também pelo 

coletivo. E, como o diálogo é constante, as chances de sucesso são enormes, reafirmou 

o delegado”. 

 Finalmente, reafirmou que a gestão direta dessas estruturas educativas a cargo 

desses líderes educativos, e que na sua opinião têm tido um desempenhado 

extraordinário. 

A autonomia na ótica do Delegado  

Solicitado pela investigadora a falar da autonomia, Amândio rebateu que não se 

sentiu totalmente limitado, mas entende que, caso tivesse maior autonomia poderia fazer 

muito mais. Continuando ainda sobre essa mesma questão, ele elucida que uma maior 

autonomia financeira, uma gestão um pouco mais descentralizada e virada para o 

contexto local favoreceria grandemente o desenvolvimento da educação na ilha.  

A finalizar sobre esta pergunta, replicou que se houvesse uma mudança de 

postura ao nível da gestão financeira por parte dos serviços centrais do ME, muitos 

benefícios trariam ao nível da coordenação pedagógica, na gestão e organização das 

escolas e do sistema educativo de uma forma geral. 

A importância da relações humanas e profissionais 

AB referiu-se à sua forma de relacionar como sendo de propiciador de um 

ambiente de trabalho agradável, de diálogo, de partilha, ajuda mútua, co-

responsabilização, respeito e amizade. Essa prática determina o ambiente e o clima 

agradáveis de trabalho e, em grande parte, o sucesso do desenvolvimento da educação 
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na Ilha Brava comparativamente às outras ilhas do Arquipélago de Cabo Verde. Essas 

ótimas relações entre o delegado e sua equipa, entre equipa e os professores estende-se a 

toda a comunidade educativa. Também são boas as relações que mantém com a 

autarquia local. Concluiu que cultiva as boas relações interpessoais a fim de promover a 

eficiência no exercício de qualquer tarefa e tendo em conta que se cada um fizer a parte 

que lhe toca o todo só pode resultar num produto de qualidade. 

Sobre a escolha e/ou designação de Diretores de escolas –Gestores de Polos 

Educativos e  Delegados 

Sem pestanejar, Amândio acha que no presente momento e a bem da educação 

esses processos deveriam passar por um concurso público ou eleição dependendo das 

condições que forem criadas para o efeito e, por isso não politizado. 

Referindo-se ainda à questão da direção e gestão, Brito considera que mais de 

quatro décadas após a independência, de muita luta e de investimentos diversos no setor 

da educação, da formação de professores, já é altura do sistema ter quadros com 

formação específica para o exercício dos funções como: delegados do ME, 

supervisores/coordenadores pedagógicos, gestores e diretores de escolas. Por isso, no 

seu entender é necessária a realização de formação em exercício para a capacitação 

daqueles que exercem esse tipo de responsabilidades.  

Apesar de tudo, acrescentou: “não ter dúvida nenhuma que os professores que 

por via da necessidade foram transformados em delegados, gestores e diretores de 

escolas, têm-se revelado “grandes líderes educativos”. Nisso, lamentou o facto de 

nesse processo, o sistema “perder” grandes professores e que muita falta fazem na sala 

de aulas e à educação das crianças”. 

Esses líderes educativos no seio dos quais ele se incluiu, baseiam o seu dia a dia 

de gestão, como se se tratasse da gestão da aprendizagem das crianças e em 

consequência fá-lo-ão com carinho como se de criança se tratasse e, com muita 

determinação. Deste modo, considera que se a opção de fazer do professor do EB 

simultaneamente e diretor de escola, foi inteligente num contexto onde não havia outras 

alternativas para que o sistema educativo funcionasse é da mesma forma que considera 

a formação inicial, em exercício e à distância dos gestores, diretores de escolas e 

delegado existe uma grande “urgência” que é a de preservar os ganhos até agora 
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alcançados. 

Sobre se teria tido alguma vez alguma formação para gerir, dirigir ou 

administrar, ressaltou “eu pessoalmente tentei em todos os momentos pesquisar, ler à 

procura de novas formas de gestão.  Também procurei instituições como o INA em 

Portugal para fazer uma formação ainda que de curta duração sobre a gestão e 

administração escolar, para além de muitas outras ações de formações pontuais 

organizadas pelo Ministério da Educação, sobre a matéria”. Todos os que desempenham 

esse tipo de responsabilidade deveria preocupar-se com a sua autoformação. 

Instado a definir “o delegado da educação” e seu papel, ele expressou-se da 

seguinte forma: “O delegado é exatamente aquele que orienta, que partilha, que escuta, 

que é mais um elemento na construção das decisões. O delegado é aquele que valoriza 

os seus colaboradores. É o líder educativo (…)  Um bom líder sabe que a melhor 

liderança é aquela que congrega forças (...) a força de um bom líder está na sua 

capacidade de congregação das capacidades e a força do seu coletivo de 

colaboradores que tem à volta”. 

Na ótica do nosso interlocutor, as leis são fundamentais para a gestão de 

qualquer instituição e de qualquer sistema, sendo ele educativo ou não. Continuando, 

explicou que do ano letivo de 1988/89 quando começou a trabalhar ao momento atual, 

as coisas mudaram enormemente devido à introdução de novas leis. Acrescentou ainda 

que, os dispositivos legais devem ser objeto de revisão, adequação gradativa e oportuna, 

inclusivamente como forma de torna-las mais atrativas em prol de uma gestão e 

administração na linha da autonomia das escolas.  

Gestor ou líder educativo? 

Respondendo a esta pergunta, Brito disse que na óptica dele, o 

gestor/administrador o “chefe não dialoga, não escuta, nem partilha, apenas dá ordens 

para o outro cumprir, e por conseguinte, o campo de ação dele é muito limitado, pois 

não dispõe de uma equipa trabalhando em prol do “coletivo”. Assim sendo, eu me 

considero um líder educativo, pois nunca soube trabalhar isolado mas sim rodeado dos 

meus colaboradores, procurando planificar e implementar com dinamismo e 

criatividade em favor do desenvolvimento do sistema educativo na ilha e, no país.  E, 

continuando disse que, “o gestor na maioria das vezes, cumpre as orientações, as leis e é 
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muito burocrático, porquanto, o líder educativo é, aquele que orienta e leva os outros a 

fazerem, o líder é companheiro, amigo e muito mais” (…).  

O balanço 

Amândio, afirmou que o balanço das duas décadas de liderança do sistema 

educativo na Brava ultrapassa todas as expectativas que ele pudesse imaginar quando 

iniciara o exercício da docência na medida em que as conquistas da educação na ilha 

são evidentes a todos os níveis quer em termos de avaliação interna da ilha quer da 

avaliação feita pelo Ministério da Educação. Prosseguiu dizendo que prova disso, foi a 

condecoração da Delegação do Ministério da Educação em Março de 2010, com o 

diploma de reconhecimento pelo desenvolvimento das políticas educativas nacionais  

Perspectivas de desenvolvimento do sistema educacional na Ilha Brava na ótica 

do Delegado 

As bases existentes fazem perspectivar um futuro promissor para a educação na 

ilha e a nível nacional referiu Brito. Mas, para que tal aconteça, afirmou ser 

fundamental que hábitos de: a humildade, abertura, sinceridade, paciência, motivação, 

amizade, lealdade, planificação, persistência na implementação e contorno das 

dificuldades, monitorização e avaliação sejam tidos como prática quotidiana. Alegou 

ainda que é preciso que os profissionais, coloquem a educação acima de todos os 

interesses, não misturando-a com nada. 

Finalmente, acrescentou ser imperioso o desenvolvimento contínuo da prática do 

trabalho em equipa bem como a valorização do desempenho dos colaboradores. Essa 

valorização aliada à formação continua, à autoformação e ao domínio dos instrumentos 

e normas de gestão constituem o todo indispensável à gestão eficaz do sistema 

educativo.  

6. 4. Síntese das histórias de vida.  

6.4.1. Pedro Pires: mais de cinco décadas de lideranças.  

Originário de uma zona rural, denominada Santana na Ilha do Fogo, Pedro Pires, 

tem hoje 78 anos de idade, um longo e brilhante percurso de luta para libertação do seu 

país de mais de cinco séculos de dominação colonial, de negociação com o regime 

fascista na fase de transição para a independência, Primeiro-ministro após a conquista 
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da soberania, participou ativamente nas ações visando a democratização do país, foi 

Presidente da República, e conta hoje com mais de 50 anos de liderança em quase todos 

os setores de vida política económica e social do país.  

Membro de uma família numerosa, de convivência social muito boa, Pedro Pires 

cresceu com os pais e os irmãos, porém os primos e os tios, foram os elementos mais 

próximos do seu quotidiano na infância e adolescência.  

Fez a Instrução Primária na antiga vila, hoje cidade de São Filipe, na Ilha do 

Fogo e onde também fez a preparação para o exame obrigatório de “Admissão aos 

Liceus” numa escola “privada” denominada de “Explicação”, naquela época. Esse 

exame era uma espécie de porta de entrada “muito estreita” por onde todos os que 

almejassem frequentar o ensino liceal teriam de passar. Como se isso não bastasse, o 

prosseguimento dos estudos impunha ausentar-se da sua ilha natal para a Cidade do 

Mindelo, Ilha de São Vicente para a frequência no Liceu Gil Eanes, pois em todo o 

arquipélago existiam apenas dois Liceus.  

Por razões económicas teve de suspender os estudos e durante os três anos de 

interregno, viveu na sua ilha natal entre a cidade e o campo fazendo o que qualquer 

outro adolescente da época faria: trabalhar na faina agrícola e no tratamento dos animais 

pertencentes à família. Numa dada altura trabalhou como “caixa” na loja do pai dele. 

Porém voltou a Mindelo três anos mais tarde para completar o 4º ano e foi nesse ali 

onde concluiu o ex-7º ano do Liceus.  

As constantes viagens de barco entre as Ilhas do Fogo, Santiago e São Vicente 

eram muito maçadoras. No entanto, PP valorizou o fato de ter realizado o trabalho 

agrícola, a pecuária, os estudos, explicando que foi muito educativo na medida em que 

foi aprendendo a viver e a confrontar-se com as realidades económicas e sociais difíceis. 

Desse modo, ganhou autonomia, experiência e oportunidades de descobrir e de viver 

Cabo Verde, com a sua pobreza socioeconómica, a sua diversidade insular e humana, 

convivendo com companheiros e coetâneos de todas as ilhas. 

À exceção do futebol, Pires não participou em nenhuma associação, grupo ou 

algo semelhante, pelo menos de forma organizada, mas auxiliava alguns colegas em 

matérias nas quais tinham dificuldades.  
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Resumindo, PP classificou as relações com os vizinhos e amigos, como uma 

espécie de família alargada, na medida em que foram espaços influentes no seu processo 

de socialização, crescimento, de formação da sua personalidade, que ganharia novas 

significações, durante a sua estada e militância política em Portugal onde desejava fazer 

estudos superiores em Físico-Química para ser professor. A deslocação para Portugal 

era incontornável já que em Cabo Verde não havia ensino de nível superior, porém esse 

desejo não foi concretizado, porque teve de interromper para prestar serviço militar 

obrigatório, agravada pelas dificuldades financeiras impedindo-o de continuar 

exclusivamente os estudos superiores.   

Em Portugal começou a participação em movimentos associativos ou 

organizações sociais de qualquer natureza, mas não de caráter formal. Inscreveu-se na 

Casa dos Estudantes do Império (CEI) onde se forjaram as primeiras gerações de 

combatentes anticolonialistas africanos, e encontrou-se com mais colegas das ex-

colónias portuguesas, ganhou novos amigos, cúmplices, enfim, espaço de convívio. 

Nessa fase já estava claro na sua mente que queria entrar na luta anticolonial e essa 

estava cada vez mais convicto disso devido ao conhecimento e avaliação dos males, das 

violências, dos crimes e das discriminações e injustiças do sistema colonial. 

. Caraterizando disse que esse movimento anticolonial era de natureza ilegal, 

clandestino, subterrâneo, e com estruturas flexíveis e desenvolveu-se com base em 

relações de confiança pessoal primeiro através de um amigo politicamente mais 

próximo, entre conterrâneos, e, posteriormente, com os angolanos, guineenses e mais 

outros colegas da “tropa”, sempre com base em relações de confiança recíproca, pois, 

faziam uma vida de “comunidade” de profissão e de geração.  

.Entre eles falavam de assuntos políticos, da repressão, do início da guerra 

colonial e da necessidade de mudança do regime instituído, mas era necessário muito 

cuidado por causa da PIDE, para além de não ser permitido que enquanto militares 

pertencessem a associações ou militassem em partidos. No entanto, estavam informados 

sobre os acontecimentos em curso, em Angola e na Guiné-Bissau. 

Importa dizer que mesmo não sendo de “carreira” a vida profissional de PP 

começou “na tropa” e conforme justificou, era daí que recebia o seu salário. Durante a 

prestação do serviço militar, bem como a frequência à CEI, intensificou as relações 
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políticas com colegas cabo-verdianos que conhecia desde o tempo do Liceu em 

Mindelo, tais como: Jorge Querido, da Ilha de Santiago, o Clarimundo Cardoso, Elisa 

Andrade, de entre outros, como Osvaldo Lopes da Silva que estudava em Coimbra, mas 

também adquiriu novas amizades e novos companheiros de luta oriundos das outras 

colónias portuguesas.  

Acrescentou ter sido com esses colegas cabo-verdianos e outros como: Henrique 

Carreira, que após à independência foi Ministro de Defesa do seu país, Angola, Paulo 

Jorge, que foi mais tarde Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, que conviveu e 

partilhou as suas angústias e preocupações políticas e a vida social em Lisboa. 

Recordando uma época muito especial da sua vida, Pedro Pires disse que entrou 

no movimento de luta anticolonial na década de 50, momento em que os movimentos 

anticolonialistas em África estavam em pleno crescimento, daí alguns marcos históricos 

e políticos importantes que causaram um forte impacto nele, seus colegas e amigos, tais 

como: a nacionalização do Canal de Suez, o triunfo da Revolução Cubana, as vitórias da 

Luta Armada de Libertação da Argélia, as independências da República do Gana e da 

República da Guiné, o movimento Mau-Mau, no Quénia, o desencadeamento da luta 

armada em Angola, a eleição de John F. Kennedy, nos USA. Aliada a isso, a 

intensificação da luta sobre os direitos cívicos nos USA, os debates na ONU sobre a 

erradicação do colonialismo e da discriminação racial, mas não obstante a isso, as 

informações de que dispunham não eram suficientes, devido á censura.  

Circulavam informações incentivadoras sobre os líderes precursores das lutas de 

libertação em Angola, Guiné e Cabo Verde, Agostinho Neto, Mário de Andrade e 

Amílcar Cabral. Ficou a saber, por exemplo, da transferência do Secretariado-Geral do 

Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para a República 

da Guiné e a fixação de residência de Amílcar Cabral e de outros líderes 

independentistas.  

Pedro Pires confirmou que aquela época já tinha ideias políticas claras sobre o 

que queria e sobre a orientação que estava decidido a dar à sua vida. Ele e os colegas 

tiveram também informações de que era viável a saída e estava em preparação uma fuga 

clandestina massiva de jovens para se juntarem às lutas de libertação dos respetivos 

países. Pesaram na decisão deles, outros acontecimentos tais como, as peripécias e os 
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crimes que envolveram a independência do Congo e o subsequente assassinato de 

Patrice Lumumba, fizeram com que ele acelerasse a decisão da sua integração no 

movimento de luta armada de libertação nacional e, nisto lembrou que na CEI, houve 

muita revolta e consternação e a palavra-de-ordem foi “todos de gravata preta”, em 

sinal de luto. Assim, usou a gravata preta até à sua partida de Portugal.   

Doravante, entre ele e amigos como Jorge Querido, o debate a organização da 

fuga que aconteceu num quadro mais amplo e juntamente com um grupo constituído por 

um número significativo de jovens maioritariamente por angolanos, de entre eles 

Pascoal Mucumbe, Joaquim Chissano, Tomás Medeiros, Osvaldo Lopes das Silva, José 

Araújo, Elisa Andrade, que após a independência vieram a ser altos responsáveis pela 

governação de seus respetivos países. Digno de realce é que nessa fugam estava três 

crianças e que tiveram o apoio decisivo, vindo de pastores e igrejas protestantes 

americanos com ligação com Angola e também da CIMADE, uma instituição social 

francesa, que lidava com refugiados oriundos da Europa Central, em cujas instalações o 

grupo esteve temporariamente alojado em França.  

O itinerário da viagem meticulosamente planeado aconteceu por etapas: de Paris 

até Acra no Gana e de lá para Canacri e tiveram ajuda da rede de apoio aos combatentes 

argelinos em França, munidos de passaportes ganeses fizeram a viagem de autocarro até 

Bona, na RFA, na companhia e proteção do advogado anticolonialista Jacques Vergés. 

No Gana encontraram-se com o SG do PAIGC, Amílcar Cabral, em Setembro de 196, 

dia esse em que ficou decidida a partida para Conacri e a sua integração formal no 

Partido. 

Até essa altura, afirmou nunca ter sido líder formal de nenhuma organização e 

insistindo, disse que “era militar e como tal possuía uma cultura de disciplina e de 

organização”. Isso ajudou-o e enquanto oficial e militar, uma unidade de controlo de 

radar, a liderar um grupo constituído por operadores, técnicos de radar, mecânicos que 

superentendia. Ganhou experiência, começou a ter a noção de como as organizações 

deviam funcionar, e gradativamente integrou o Conselho de Guerra e todos os órgãos 

superiores do PAIGC, e como exemplo, mencionou cargos como a Presidência do 

Conselho Nacional do PAIGC para Cabo Verde. 

PP disse que foi como responsável desse órgão que cumpriu uma das missões 
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mais complexas de que fora incumbido, ou seja, a organização da saída de França de um 

grupo de militantes cabo-verdianos, rumo à Argélia e, com destino a Cuba para ser 

preparado, para que numa fase posterior, sob o seu comando e liderança, constituir o 

núcleo duro de combatentes devidamente preparados que tinham por incumbência fazer 

o desembarque e desencadear a luta armada em Cabo Verde. Diversas outras funções de 

responsabilidade foram assumidas por ele, tais como, o Comité Executivo, órgão 

máximo da direção da luta político-armada, a coordenação e supervisão do 

desenvolvimento da luta armada e política na Frente Leste e na qualidade de II 

Comandante dirigia, o Departamento de Recrutamento e Formação ao lado do 

Comandante Osvaldo Vieira. 

O sector social e a Educação, ocupava lugar nobre no programa do PAIGC, e 

durante a luta armada criou-se escolas, designadamente, a Escola Piloto, em Conacri, e 

a Escola Teranga, em Ziguinchor no Senegal, as mais evoluídas, mas também 

desenvolveu um verdadeiro sistema escolar funcional no interior da Guiné, com 

crianças e adultos a aprenderem a ler e a escrever mesmo na floresta e debaixo de 

árvores. Tinha sido indigitado para superintender provisoriamente os Sectores da 

Educação e da Saúde, naquela Região Administrativa e, partilhou com muito 

entusiasmo, com a investigadora que havia orientações claras para que os militantes 

estudassem e aprendessem, e realçou que “A educação e a formação ocuparam sempre 

um lugar cimeiro para o PAIGC e em particular para Amílcar Cabral” e, citando 

Amílcar Cabral repisou:“ a educação liberta o homem da ignorância e do 

obscurantismo e abre-lhe novas janelas para se compreender e compreender o mundo 

que o rodeia”  

 Prosseguindo, PP relatou na primeira pessoa, que liderou com muita paciência e 

habilidade política o complexo processo de transição política com o Governo Colonial 

Português sobre a independência. Isso lhe permitiu um melhor conhecimento da difícil 

situação interna e a aquisição de algum traquejo na gestão das coisas públicas e do país 

quando assumiu a liderança do I Governo do Cabo Verde, numa situação de crise, de 

fome, de enorme carência material e de aviltamento social. 

Descrevendo, o seu percurso enquanto Primeiro-ministro disse: “não sei se 

alguma vez me senti chefe, no sentido clássico do termo; talvez, me sentisse líder, no 
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sentido moderno, de um grupo de pessoas comprometidas com um projeto político, 

nesse caso, os Ministros e os responsáveis superiores pela Administração do Estado”. 

Por isso, agia, no sentido de escutar, de dialogar, coordenar, moderar, avaliar e 

reprogramar, pois, o objetivo era vencer as carências, e promover com poucos recursos 

o progresso de Cabo Verde, ciente da sua pobreza e insularidade e da necessidade de 

empregar eficazmente os recursos disponíveis, o grande desafio era onde e como íamos 

buscar os recursos, para fazer funcionar um país pobre, independente e com total 

ausência de recursos naturais e com chuvas muitos escassas.  

PP indicou duas prioridades: a Educação e a Saúde. Continuando disse que o 

número de escolas era insignificante; era preciso formar professores do ensino primário, 

em primeiro lugar, para na sequência promover o desenvolvimento do ensino 

secundário, nesse caso também era urgente a formação de professores para esse 

subsistema e, por fim, desencadear processos para a criação do ensino superior. 

Referindo-se às orientações elementares, relacionadas com relação a Educação, 

considerou que podiam resumir-se numa frase: “expansão da taxa de acesso das crianças 

à escola e introduzir inovações na formação inicial e contínua de professores”. 

Na verdade, era essencial que as lideranças nacionais pensassem no 

desenvolvimento das capacidades formativas endógenas, pelo que foram envidados 

esforços no sentido da reforma das instituições de formação existentes, introduzindo 

novas valências, como nos casos das Escolas do Magistério da Praia e do Mindelo; 

seguidamente, impôs-se a necessidade de criar escolas e institutos de formação de 

professores do ensino secundário, tais como o IP e a EFP, numa ótica evolutiva. 

Frequentemente parava e pensava com os seus botões e dizia para ele mesmo: “ isto não 

pode falhar” (…);impondo-se uma luta titânica e perseverante para “ afastar o espectro 

da fome o mais longe possível”. “No meu espírito estava sempre a busca de resultados, 

numa perspetiva de competição e de comparação com a situação herdada do regime 

colonial português; dizia para comigo, não posso de forma alguma fazer menos que o 

regime colonial fez para o meu país. Assim, procurei sempre fazer mais e melhor!”.  

Lembrou-se e referiu-se a momentos específicos em que teve de decidir algo 

muito importante relacionado com a educação ou a formação, em detrimento de algum 

outro sector, num tom muito sério, afirmou: “era preciso ter muito cuidado para evitar 
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a derrapagem orçamental” e, reforçando o tom de voz e também a expressão facial, 

disse sem embaraço que “era urgentíssimo investir na educação e na formação de 

crianças e, igualmente, era absolutamente necessário enviar jovens para a capacitação 

no exterior, já que no país não existiam condições para o efeito”. O Governo que ele 

liderava, recorreu à cooperação de países historicamente amigos e parceiros. Esses 

investimentos em favor do sector da educação e da formação de professores 

representaram uma decisão pertinente e inteligente da sua jovem equipa governativa. 

Questionado sobre o seu percurso inicial e se, durante esse tempo da sua vida, 

sentiu ter nascido líder, ou, se no desempenho das diversas funções foi-se, caldeando, 

passo a passo, o líder, PP, respondeu que a gestação desta condição teria sido durante o 

percurso, pois, “há um processo de aprendizagem, durante o qual ajustei o meu 

comportamento às imposições das funções, analisei e avaliei a evolução das situações, 

no sentido de rever, refazer a fim de fazer melhor; foi nesse esforço de aperfeiçoamento 

sucessivo que me fiz líder”. Disse ainda, que o líder que se sente foi acima de tudo, um 

motivador, um aglutinador e impulsionador da ação dos seus colaboradores. 

 Continuando, afirmou ainda que “o exercício de aprender fazendo, juntamente 

com o seu coletivo de trabalho ou com a comunidade envolvente pode constituir uma 

forma eficaz de formar líderes e lideranças colegiais eficazes”.  

No cumprimento dos dois mandatos presidenciais, assegurou ter investido na 

valorização das instituições do Estado de Direito, nas relações externas e na 

credibilização das políticas levadas a cabo no país e no reforço do prestígio nacional, o 

que foi altamente conseguido. Replicou, por fim, “pode-se dispor de tudo, mas se não 

existe estabilidade governabilidade, logo, previsibilidade; se o país é instável; se as 

instituições não funcionam e não existem resultados práticos de governação seria meio-

caminho para o fracasso político”.  

Numa abordagem sobre como é que as relações interpessoais e humanas o 

ajudou a ser o líder que é, Pedro Pires respondeu de forma simples: “ Não sei, não 

posso dar essa resposta, cabe aos outros e aos analistas tirar as conclusões” e 

acrescentou dizendo que é muito difícil ser-se juiz em causa própria. Contudo, 

reconheceu que tem uma experiência vivida, na qual se tem inspirado: “sei que 

procurei, (não sei se o consegui) transmitir àqueles que trabalharam comigo a minha 
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experiência, a minha forma de estar e estimular para melhorarem a sua formação, o 

seu comportamento e a sua postura pessoal e profissional” . Logo, na sua ótica e 

prática, “o líder deve ser um pedagogo” ou seja: aquele que procura ensinar, 

estimular, dialogar, pois, se não dialoga, não socializa a decisão; se não escuta as 

opiniões contrárias, não consegue o compromisso e a adesão indispensáveis para a 

implementação da decisão em causa”. 

Pedro Pires considera que a grande vitória do seu país derivou da aposta na 

formação de professores, técnicos, gestores, rematando: “Com efeito, o nosso país 

apetrechou-se em recursos humanos qualificados e em capacidade criadora; a mudança 

que se conseguiu com a capacitação das pessoas, a expansão e democratização do 

acesso ao conhecimento, conjugadas com a elaboração e interiorização de uma visão 

moderna e abrangente do mundo e da humanidade contemporânea, constituem um 

património imaterial valioso e uma ferramenta preciosa que tem permitido ganhar, passo 

a passo, o futuro de prosperidade e de bem-estar ambicionados”. 

Passados mais de quatro décadas sobre o momento em que assumira a liderança 

do I Governo cabo-verdiano, a situação do país é outra e este transformou-se muito, daí 

aconselharia aos atuais responsáveis e líderes educativos “a lutar sem tréguas pela 

melhoria da qualidade do Educação, da Formação e da Capacitação Socioprofissional, 

pois, constituem os melhores sustentáculos sobre os quais devem assentar a 

transformação e o progresso social de Cabo Verde.” É evidente, que “formação 

permanente de professores, cada vez mais capacitados e comprometidos com o país, 

para que possam, por sua vez, formar novas gerações com a mais elevada qualidade 

técnica e moral possível”. 

Finalmente, sobre sua fora de liderar e o percurso de mais de 50 anos de 

lideranças nos mais diversos sectores da vida militar, social e económica do país, tem a 

ver com as relações do líder com a sua equipa, com a sociedade civil ou com o povo de 

uma forma geral, Pedro Pires respondeu, com a simplicidade que o caracteriza, prefere 

que sejam outras pessoas, (os outros) a fazer essa apreciação do percurso dele, todavia, 

de uma coisa tem certeza, “adora estar com as pessoas e tem dificuldades em estar longe 

da convivência dos seus companheiros de caminhada; gosta de trocar ideias e opiniões; 

talvez, estas qualidades pessoais tivessem contribuído para fazer dele um líder”.  
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6.4.2. Bartolomeu: um percurso de vida marcado pela liderança. 

Originário do campo, Bartolomeu Lopes Varela, nasceu há 60, no Concelho de 

São Domingos, na Ilha de Santiago. O pai dele era agricultor e, artesão. A mãe era 

doméstica, criava animais no quintal da casa, hábito comum às mulheres camponesas e 

um importante contributo no rendimento económico das famílias rurais em Cabo Verde. 

Viveu toda a sua infância num ambiente familiar sereno, economicamente 

modesto, e que seguramente o marcou por toda vida. Daí, que ele alia a pessoa e o 

profissional que é hoje, aos valores que recebeu diretamente dos seus pais, mas também 

de toda a comunidade envolvente que classifica de educadora, e “extrapolou o ambiente 

familiar direto e veio da comunidade envolvente, nomeadamente dos familiares mais 

próximos, como os padrinhos, e os vizinhos, sobretudo dos mais velhos, com quem 

aprendeu valores de respeito, amizade e solidariedade e, sobretudo, a utilizá-los no 

meu relacionamento com os outros”:  

 Referiu-se às belíssimas histórias do Tilobo, da Tia Ganga e do Xibinho, que os 

mais velhos contavam, ao cair da noite, e que as crianças se deliciavam a escutar. Todas 

as noites, antes de ir dormir rezava pedindo proteção ao seu ano da guarda.  

Relativamente aos estudos primários, aconteceu na década de 60, e Cabo Verde 

era ainda colónia de Portugal. Professores de escolas primárias eram extremamente 

escassos e o acesso não constituía um apanágio de todos. Por essa razão, aprendeu a 

Cartilha, com uma respeitável senhora da comunidade de São Domingos, que se 

chamava Mamã Mendonça, professora de “Explicação”, (uma espécie de ensino 

privado) com muitos atuais intelectuais da atualidade aprenderam a ler e a escrever.  

Mamá Mendonça, para além de ser muito eficaz no ensino da leitura, do cálculo 

de entre outras matérias, imprimia no processo de educar um grande carinho, se se 

considerar o aspecto emocional e afetivo.  

Quando iniciou os estudos primários na escola oficial já sabia ler, escrever e 

fazer contas, fato esse que contribuiu enormemente para que ele fosse um aluno 

brilhante na sua classe, que era uma turma composta61 A partir da 2ª classe, o professor 

                                                           

61 Uma turma constituída por dois ou mais anos diferentes de escolaridade, lecionado apenas por um 
professor e muito comum na época colonial persistindo até muitos anos após à independência da colónia 
em 1975 por insuficiência de infraestruturas escolares e docentes. Hoje elas existem ainda, porém por 
motivos diferentes dos da época e ligados à forte emigração ou migrações internas conduzindo à 
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chamava-o- para ajudar os colegas de turma, sobretudo os das classes menos avançadas. 

O rigor e o empenho nas aulas particulares de “Explicação” eram de tal ordem eficazes 

que quando estudava  a 3° classe no sistema formal de ensino já detinha performance 

que lhe permitia estudar em paralelo a 4° classe da instrução primária, nesse mesmo tipo 

de “ensino privado”, desta feita com o Sr. Ano Nobu, um proeminente filho de São 

Domingos e um dos maiores expoentes da música e da cultura tradicional cabo-

verdiana, com quem mais tarde aprendeu a tocar guitarra tal como aconteceu com 

grande parte dos adolescentes e jovens de São Domingos.  

Bartolomeu não teve a oportunidade de frequentar diretamente o ensino 

secundário oficial no período em que normalmente os adolescentes e jovens da idade 

dele, mas isso não impediu a sua progressão escolar, para o qual contou com o suporte 

de familiares que começaram a procurar alternativas de prosseguir os estudos, como por 

exemplo, o Seminário de São José, da Diocese de Cabo Verde. 

Foi preparado na “Explicação” do Sr. Filipe, e fez com sucesso o exame de 

Admissão aos Liceus, e na qualidade de aluno da escola particular do famoso “Senhor 

Tonas” na Cidade da Praia, que abandonou, pouco depois, para frequentar a Escola de 

Habilitação de Professores de Posto Escolar (EHPPE), ex-Escola da Variante. Enquanto 

frequentava o curso de formação de professores na Escola da Variante, estudou várias 

disciplinas do ensino liceal, até ao 5º ano, como aluno externo. 

Depois de diplomado pela EHPPE, desempenhou as funções de professor do 

ensino básico na Ilha Brava. Entretanto, nunca parou de estudar. Prosseguiu os estudos 

na qualidade de aluno externo do Liceu da Praia onde concluiu o ensino secundário 

alguns anos mais tarde.  

Bartolomeu iniciou a sua carreira enquanto docente na Ilha Brava, e considera 

esse fato como um importante ponto de ensaio do seu percurso profissional. Enquanto 

docente acumulou o cargo de professor da Escola nº 1, Sena Barcelos, da Vila de Nova 

Sintra, com os de Diretor da mesma escola e de Subinspetor- delegado Escolar do 

Concelho dessa ilha. Como professor recém-formado, preocupava-se muito com a 

educação dos seus alunos, procurando aplicar da forma mais inovadora possível os 

conhecimentos pedagógicos e didáticos que adquiriu durante o curso de formação de 

                                                                                                                                                                          

diminuição da população e em consequência de crianças para a constituição de classes normais em 
determinadas localidade do país. 
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professores na EHPP, ex - Escola da Variante. Enquanto, Subinspetor-delegado do ME, 

procurou partilhar os conhecimentos no domínio da pedagogia e da didática com os 

colegas docentes que não tiveram a oportunidade e a felicidade de passar por uma 

escola de formação de professores como ele. No final do ano letivo, solicitou e 

conseguiu uma transferência para a sua ilha natal e colocaram-no em São Domingos.  

Sempre com o sentido crítico em relação à sua respectiva prática pedagógica 

como em relação ao próprio sistema educativo, numa dada altura, endereçou uma 

missiva ao então Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis, na qual teceu consideráveis 

críticas à gestão da educação, particularmente a nível do ensino primário, denunciando a 

inadequação do ensino que continuava a ser ministrado nos dois primeiros anos letivos 

subsequentes à proclamação da Independência. Também fez referência às metodologias 

de trabalho no tratamento dos conteúdos de aprendizagem, devido às lacunas de 

formação da grande maioria dos professores. Apresentou propostas com vista à 

melhoria do processo de ensino- aprendizagem, designadamente, a formação contínua e 

em exercício de professores, a par da formação inicial; a implementação de um sistema 

de coordenação e supervisão pedagógicas com vista a dispensar aos professores uma 

assistência técnica e o apoio necessário ao desenvolvimento de uma prática pedagógica 

mais centrada nos alunos, apoiada em métodos de aprendizagem ativa, ligando a teoria e 

a prática, a escola e a comunidade, enfim, uma educação mais inovadora e mais 

consentânea com as exigências dos novos tempos então vividos em Cabo Verde e no 

Mundo 

Em resposta a essa missiva, algo irreverente e nada conformista, ele foi chamado 

a comparecer no Gabinete de Sua Ex.cia o Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis, para 

uma conversa, sentiu um certo receio face a uma possível reação negativa da mais alta 

autoridade da educação em Cabo Verde. Ao contrário do que espera, encontrou um 

ministro de educação em sintonia com os constrangimentos apresentados e muito 

receptivo, aponto de lhe lançar o convite o desafio de integrar a primeira equipa de 

“Subinspectores Escolares” (funções atualmente correspondentes, em larga medida, às 

de Delegado do Ministério da Educação nos municípios).  

Um ano depois, Bartolomeu regressa à Ilha Brava como Subinspector- delegado 

do ME, porém antes da sua partida participou em sessões de formação sobre elaboração, 
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implementação e seguimento de projetos educativos a nível dos concelhos de atuação 

dos subinspectores supervisionado por Arlindo Stefanni. Ajudou-o nessa nova missão, a 

experiência profissional anterior, a formação específica de professor, cujo plano de 

estudos incluía a disciplina de Legislação e Administração Escolar. , no  3° e 4° anos de 

curso, e, em especial, o curso capacitação dos subinspectores, durante a qual teve a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos relevantes nos domínios da psicopedagogia, 

da sociologia da educação, da gestão e supervisão educativas, que se revelariam 

extremamente úteis no quotidiano.  

Muito cedo apercebeu-se que era difícil trabalhar com sucesso dando ordens e 

chegou à conclusão que ao invés de estar a exigir o cumprimento rigoroso das normas, o 

mais importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma a que a 

assunção destes pudesse, “preceder e acompanhar os atos de gestão, privilegiando-se a 

comunicação em profundidade, autêntica, baseada no diálogo, fazendo com que os 

profissionais compreendessem a essência das ações e das estratégias (…), a razão de 

ser de determinadas solicitações ou normas”. Disse ele que essa postura fez com que 

nunca tivesse dificuldades em levar a cabo as ideias dele, pois resultavam de um 

processo negociado e partilhado. 

Bartolomeu disse nunca ter tido a pretensão de ser diretor de escola, 

subinspector - delegado do ME, ou simplesmente de liderar o que quer que fosse. 

“Seguramente a minha “entourage” foi muito observadora e talvez perspicaz (…) “as 

pessoas à minha volta é que me assumiram líder”.  

Pesquisou afim de obter um conhecimento profundo da realidade local e, com 

base no levantamento de informações sobre as necessidades de formação, decidiu 

dispensar uma particular atenção à formação dos mais de quarenta professores cujos 

perfis académicos eram díspares. Deste modo realizou no período pós-laboral, um 

“curso de formação contínua de professores coordenadores de zonas pedagógicas”, 

preparando, assim, um grupo de “formadores” que iriam “reproduzir” a formação 

adquirida junto dos demais docentes, a nível das três Zonas Pedagógicas constituídas a 

saber: Nova Sintra, que era o centro administrativo da ilha, Nossa Senhora do Monte, de 

vocação agrícola, pastoril e piscatória, Furna.  

 Bartolomeu disse ter participado como formador, apoiado pelos três docentes 
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mais qualificados. Nesse processo, produziu e publicou um pequeno livro de pedagogia 

e didática, impresso na tipografia dos Capuchinhos da Brava, e brochuras policopiadas, 

denominadas “Cadernos de Formação Pedagógica” para os professores da Brava, para 

além de artigos publicados no jornal dos professores da Brava. 

No ano letivo de 1977/78, surgiram os primeiros núcleos de Coordenação 

Pedagógica. Essa proeza de importância capital para sistema educativo deu origem às 

zonas pedagógicas com sessões periódicas de seminários e encontros de reflexão sobre 

temáticas que os inquietavam na sala de aula. Dessa forma, “o professor não era 

meramente um executor das decisões curriculares, dos planos e programas, aplicação e 

difusão do saber prescrito nos manuais, mas de profissional ativo no processo de 

desenvolvimento curricular tendo como base, a reflexão”.  

Trouxe a animação desportiva e cultural para dentro da escola, fazendo com que 

os poemas e as músicas de Nhô Tatai (como as gentes da Brava chamavam a um dos 

maiores poetas cabo-verdianos de todos os tempos, Eugénio Tavares, que ali viveu) 

integrassem as atividades escolares.  

Concluiu dizendo que as relações interpessoais era de um “animador” para com 

a sua equipa de trabalho. Mas na base das motivações dele, estavam um grande anseio 

de despertar as autoridades para necessidade imperiosa da formação de professores. 

Esse foi o ponto forte em termos de argumentação (…) com vista à modernização do 

sistema do ensino aprendizagem e, desta feita centrado na criança. Esses fatores foram 

determinantes para a transformação do professor “tout court” em líder educativo. 

 Lançando um olhar, quarenta e dois anos depois, Bartolomeu afirmou que em 

termos de desenvolvimento da educação, a ilha Brava correspondeu plenamente aos 

desafios por ele lançado há mais de quatro décadas na qualidade de jovem, recém 

formado professor, professor- diretor de escola e subinspetor -delegado do ME. 

Os professores de modo geral conseguiram sair das esfera do ensino tradicional 

para introduzir inovações e colocar no aluno no centro da aprendizagem. Na óptica de 

Varela, “o que favoreceu esse desenvolvimento foi o fato dos professores dessa ilha 

terem aceite o repto da formação permanente e da modernização da educação, outrora 

lançado e sobretudo porque fizeram dela o lema e nunca mais o deixaram de lado”. 
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Digno de reconhecimento, os ganhos conseguidos no que concerne ao 

desenvolvimento do sistema educativo na ilha Brava, seguramente ligado às pessoas 

que lhe sucederam, nomeadamente, a Sra. D. Ernestina, que o sucedeu, o Amândio 

Brito, que se entrosou com as gentes e a comunidade educativa, desempenhando com 

determinação e brilhantemente o seu papel de professor-diretor de escola num primeiro 

momento, seguidamente e há aproximadamente duas décadas Delegado do ME.   

Bartolomeu disse que o “desvio” para o exercício da atividade política constituiu 

uma outra dimensão da ação pedagógica e educativa desta feita mais abrangente, à 

escala de toda a sociedade. A sua visão de pedagogia e de prática pedagógica só podia 

ser, assim: de natureza libertária e, “nunca encarei o exercício da atividade política 

dissociada da pedagogia”. 

Para ele, o exercício da atividade política era uma oportunidade de praticar a 

pedagogia, “uma forma de libertação das mentes da ignorância (…), a assimilação da 

realidade por parte das pessoas na sua condição de cidadãos, de forma plena”. Assim, 

ele considerava o exercício da atividade política como uma espécie de trabalho em que 

deviam estar presentes ações de formação, de conscientização, de diálogo com as 

pessoas para que pudessem entender o sentido da independência, da construção do novo 

país. Tinha como referências, o Pedagogo Paulo Freire, e Amílcar Cabral, o fundador do 

Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e pai na 

nacionalidade cabo-verdiana.  

Exerceu a atividade política na Ilha do Fogo onde desempenhou as funções de I 

Secretário da Região do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), e 

também no Secretariado do Conselho Nacional do PAICV na Cidade da Praia, sempre 

dando ênfase na projetos de educação voltada para jovens e adultos que antes não 

puderam alfabetizar-se ou prosseguir os estudos. Liderou, vários projetos de 

alfabetização e educação de adultos, bem como cursos do ex-EBC, do ensino secundário 

geral e do curso complementar dos liceus, contando, para o efeito, com a 

disponibilidade de professores e outros quadros da ilha. Participou na criação dos 

primeiros cursos de superação dos quadros do partido (2º ano; 5º ano) e, mais tarde, dos 

cursos regulares do “Instituto Amílcar Cabral (IAC)”, em São Martinho, situado na 

zona rural, na época pertencente ao Concelho da Praia, porém com abrangência 
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nacional. 

Varela disse que na qualidade de discípulo de Amílcar Cabral, tinha a convicção 

de que uma gestão da educação virada para a “libertação do homem da ignorância” e 

rumo ao desenvolvimento” era a meta que sempre almejou. Era preciso responder a 

palavra de ordem de Herói do Povo e pai da nacionalidade cabo-verdiana, Amílcar 

Cabral que dizia que: “Aquele que sabe, deve ensinar aquele que não sabe. (…) é 

preciso libertar o homem da ignorância, (…) a libertação do homem só é possível pela 

via da educação da população e, por isso, era preciso alfabetizar, formar e educar a 

população”.  

O PAICV e o respetivo governo incorporaram na sua missão, essa dimensão da 

educação/formação da população e das massas atendendo que muitos quadros e 

militantes desse próprio partido possuíam fracas habilitações literárias. Essa inquietação 

levou-o a fazer propostas e a obter o apoio do partido na criação dos cursos de formação 

acima referido e, por conseguinte a superação cultural de muitos quadros e a evolução 

desses no denominado Instituto Amílcar Cabral.  Na implementação dessas estratégias 

de formação, teve o suporte do partido e diversas instituições, como as representações 

diplomáticas sediadas no país, tendo em consideração as dificuldades inerentes a um 

microestado insular, recém independente e praticamente desprovido de recursos naturais 

à exceção dos homens e das mulheres.  

Foi eleito deputado da nação, e cumpriu o seu mandato numa altura ainda em 

que os parlamentares não eram profissionalizados como se verifica atualmente em Cabo 

Verde, e exerceu as atividades que lhe eram incumbidas, particularmente de representar 

o povo nesse órgão. Bartolomeu também disse, que exerceu durante vários anos a 

atividade política enquanto quadro do profissional do PAICV, mas nunca como opção 

de vida, e caracterizando disse que, foi “uma resposta a vários chamamentos que 

seguramente o permitiu alargar os horizontes em termos de especificidade e de 

contribuição no desenvolvimento de Cabo Verde”. 

Entrou para o Quadro Privativo da Inspeção Geral do Ministério da Educação, 

através de um concurso público tornando-se inspetor para o ensino secundário, em 

1997. Trabalhou na IGE com outros colegas que com ele ficaram apurados no concurso 

e muito contribuíram para as reflexões sobre o estado da instituição na altura bem como 
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na construção de propostas que conduzissem a uma nova dinâmica de atuação da IGE. 

Destacou-se no seio dos colegas, pelas intervenções fossem elas do âmbito teórico, de 

trabalho prático, individual ou de equipa e, apesar de ter ideias críticas, a forma como 

eram feitas, imbuídas de pedagogia fizeram com que fossem bem aceites no seio dos 

colegas inspetores mas também de liderança da IGE na época. Três anos mais tarde, foi 

convidado para assumir as funções de Inspetor Geral da Educação.  

Após as eleições legislativas de 2001, Bartolomeu, assumiu as funções de 

Secretário Geral do Ministério da Educação e da Valorização dos Recursos Humanos. À 

semelhança das funções anteriores, continuou adoptando sua postura de gestor –

educador. Nessas funções valeu-lhe o fato de ser detentor de uma Licenciatura em 

Direito feita na Universidade de Havana, Cuba, na década de 90, pois muito 

dificilmente entenderia “as coisas da educação” (…), a diferença é nitidamente para um 

melhor desempenho em benefício dos problemas do sector. 

A experiência capitalizada na Ilha Brava enquanto professor-diretor de escola e 

subinspetor-delegado do ME, ampliadas em outros sectores como por exemplo, os da 

política também contribuíram de maneira decisiva para o exercício eficaz dessas duas 

funções, especialmente no processo de busca de solução para os constrangimentos e 

problemas sector da educação, tais como, a normalização do sistema educacional,  do 

novo Estatuto do Pessoal Docente, de entre outros importantes documentos de gestão e 

administração das escolas secundárias. Daí, a melhoria das relações com os parceiros do 

seu campo de atuação, maior receptividade por parte dos professores, direções de 

escolas secundárias e polos educativos do ensino básico, que até então viam na 

atividade da inspeção e seus respectivos inspetores, uma espécie de atividade policial. 

Alegou que tanto na IGE como na SG, assumiu as funções com a humildade, 

“sagèsse” e determinação que lhe são característicos, e continuou a defender a 

necessidade de se investir na formação de professores dando seu contributo na reflexão 

e na construção de propostas alternativas que tornassem mais viáveis e ágeis o processo 

da formação de docentes em exercício no sistema, mas também da formação inicial.  

Segundo ele, foi no processo de (re)lançamento da formação inicial e em 

exercício de professores do ensino básico no que tange às reflexões que conduziram à 

construção de diversas propostas planos de estudo e de ofertas formativas favorecedoras 
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da elevação da percentagem de docentes com formação para 89,9% verificados 

atualmente no sistema educativo cabo-verdiano, caso contrário, desenhava-se 

complicada o cumprimento dos Objetivos do Milénio no domínio da EPT.  

Bartolomeu referiu-se uma vez mais à educação que recebeu do ambiente 

familiar, como sendo o suporte no exercício das várias funções de lideranças, falando da 

importância das relações interpessoais nas reflexões e diálogos com os responsáveis e 

daí o contributo extraordinário quando se tratasse, por exemplo, da mobilidade de 

professores para que pudessem ser formados em exercício de funções, a elevação 

salarial por obtenção de novas habilitações académicas e ou profissionais, o tempo de 

aposentação de entre outras regalias que decisivamente tornaram a profissão docente 

mais atraente.  

De novo na política e desta feita na qualidade de Presidente da Comissão 

Nacional das Eleições, e portanto, outra vez um pouco distante do sector da educação, 

assegurou ter utilizado mais do que nunca a sua formação e experiência de educador.  

Presidiu uma Comissão Nacional constituída por representantes dos partidos 

políticos da jovem democracia cabo-verdiana e, daí o apelo à pedagogia e às relações 

interpessoais fundamentais para o funcionamento eficaz. Afirmou ele que, utilizou 

como estratégias como, reuniões, o diálogo e a negociação como a forma mais prudente 

e eficaz na tomada decisões, mas sempre na óptica do líder educativo. Sem dúvida que 

com recurso às experiências capitalizadas nos mais diversos domínios da gestão 

anteriormente exercidos, e ele conseguiu mediar conflitos de ideias e de opinião entre os 

pares. Por isso, Varela atribui o sucesso das suas funções na CNE, ao investimento nas 

relações humanas. 

Anunciava-se uma nova fase do setor da educação com a criação da Comissão 

Instaladora da primeira Universidade Pública de Cabo Verde, a UniCV. A primeira 

equipa reitoral da UniCV, foi empossada em Novembro de 2006. 

Seu longo percurso de lideranças bem sucedidas, em vários departamentos do 

sistema educativo, estarão na base do convite que lhe foi endereçado para assumir as 

funções de Administrador-geral da UniCV e, assegurou que trabalhou arduamente em 

diversos documentos normativos daquela instituição de ensino superior público. 

Exerceu essas funções durante o período compreendido entre 2006 e 2009, tendo, por 
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isso, trabalhado todo o processo de recrutamento do recurso humano docente e do 

pessoal dos serviços administrativos, académicos, em suma, todo o processo de 

instalação daquela instituição. 

De realçar uma vertente importantíssima da criação e da instalação da UniCV e 

referente ao trabalho desenvolvido no processo de extinção de instituições públicas de 

formação superior, tais como: Instituto Superior da Educação (ISE), o Instituto Superior 

de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR), o CENFA e a consequente diluição 

destas e a afirmação da UniCV. 

Em jeito de balanço, mostrou a necessidade premente da continuidade do 

incremento da formação especializada de professores e a aposta na formação 

permanente como o caminho mais acertado para a elevação da qualidade em todas as 

vertentes. Continuando, Bartolomeu fez uma avaliação positiva do seu contributo e 

como exemplo mencionou a elevação da percentagem de professores com formação 

específica para 89, 9% de professores em 2010. 

Considerando os dados estatísticos relativos à percentagem de professores com 

formação em Cabo Verde, a taxa de acesso das crianças ao ensino básico, as 

infraestruturas existentes, aconselha o investimento eficaz na formação 

permanente/contínua e especializada de professores. A razão fundamental desse 

aconselhamento, explicou Bartolomeu, está ligada à constante interpelação da sociedade 

civil cabo-verdiana no que tange à melhoria da qualidade através da superação valências 

ainda não conseguidas, pela via da formação especializada e a consequente elevação do 

grau académico e profissional do professor do EB, conforme o Decreto-lei nº 2/2010 de 

7 de Maio, a atual LBSE.  

Concluindo, e em relação ao maior desafio do sistema educativo, aconselhou 

ainda, “o investimento na investigação –ação com vista à produção de conhecimento 

sobre a realidade cabo-verdiana. Os resultados das investigações que as instituições de 

formação e seus respectivos professores forem capazes de levar à prática, responderão 

gradativamente os desafios da qualidade, enquanto “uma construção” onde devem fazer 

parte todos os elementos do triângulo educativo “escola-família e comunidade”.  

6.4.3. Amândio: o peso das relações interpessoais na gestão do sistema 
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educacional na Ilha Brava. 

À semelhança de Pedro Pires e Bartolomeu, Amândio também originário do 

campo e nasceu a 20 de Setembro de 1965 na localidade de Achada Galego, Concelho 

de Santa Catarina, Ilha de Santiago. 

Cresceu num ambiente familiar e sócio cultural da família interessante, com os 

seus avós paternos e tios um pouco mais velhos do que ele e que já frequentavam 

escolas. Com uma alegria contagiante falou da forma como a sua família valorizava 

imenso os princípios religiosos, tanto mais que os Padres da freguesia frequentavam a 

casa dos pais dele, porquanto o avô dele era mecânico da Paróquia de Santa Catarina. 

Ensinaram-lhe a rezar muito cedo e jamais ia para a cama sem antes rezar para o “anjo 

da guarda”. Escutou histórias infantis contadas por pessoas mais idosas, que também lhe 

ensinaram desde muito pequenino o respeito, o amor ao próximo, a solidariedade, a 

honestidade, seriedade, sinceridade (...) valores com os quais cresceu e procurou 

transmitir para a família e com as pessoas do seu quotidiano de vida pessoal e 

profissional. 

Foi bom aluno durante o ensino primário, no ensino secundário, comportava-se 

muito bem, era sempre muito ativo, e por vezes conquistava a liderança do grupo. Tinha 

muito gosto pela escola, porém não gostava dos castigos corporais, as repreensões 

severas e outros procedimentos idênticos e intrínsecos ao ensino tradicional da época.  

Sendo bom aluno, passou a ser uma espécie de “colaborador/ajudante oficial” da 

sua professora, auxiliando-a sobretudo na correção dos trabalhos dos alunos. “Talvez 

inconscientemente isso influenciou na minha opção profissional mais tarde, pois 

enquanto corregia os trabalho dos meus colegas, no meu imaginário sentia-me um 

professor em miniatura”.  

Amândio realizou os estudos secundário na Cidade da Praia, no Liceu Domingos 

Ramos até concluir o 3º Ano do Curso Geral (ex-5ºano). Durante o 1º ano do Ensino 

Secundário ficou alojado em casa de uma tia no Bairro de Achadinha Baixo. Para além 

de estudar, participava das tarefas domésticas e geração de rendimento da família da tia 

e, assim durante esse ano aprendeu a fabricar bolachas o que o na ótica dele não deixava 

tempo para jogar o futebol, que era a sua grande paixão.  
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Com o objetivo de no ano seguinte morar com colegas e amigos, (Chicho, o 

Yuta) poder praticar desporto e outras atividades de lazer noturnas, Brito, alegou para a 

mãe que vinha sendo maltratado, que não comia nem dormia direito, facto difícil de 

comprovar na medida em que estava bonito, bem nutrido e alegre, disse ele sorrindo. A 

mãe sugeriu que fosse hospedar em casa de uma outra tia, mas ele não aceitou. 

Finalmente acordaram que ele fosse residir perto dos amigos e obviamente respondendo 

os desejos de ficar mais livre para jogar futebol, ir ao cinema, assistir os espetáculos 

musicais no Parque 5 de Julho. Por um lado estava feliz pela liberdade conseguida, mas 

em consequência, os resultados dos estudos daquele ano foram catastróficos. No ano 

letivo seguinte mudou de residência e passou a viver em casa da outra tia, alternativa 

esta proposta pela mãe, e onde passou a residir e onde concluiu o 3º Ano do Curso Geral 

(ex-5º ano). 

Apesar de se ter matriculado no IV Grupo do 1º Ano do Curso Complementar, 

ele não conseguiu ingressar porque nessa altura o Liceu Domingos Ramos tinha excesso 

de número de alunos, seguramente resultado da grande demanda ao nível do ensino 

primário levando os responsáveis a deliberarem a aceitação apenas dos estudantes 

menores de 18 anos de idade.  

Sem perda de tempo, inscreveu-se no Curso de Formação de Professores do 

Ensino Primário na Escola do Magistério Primário da Praia. Nessa decisão, pesou 

enormemente os aconselhamentos do seu irmão mais velho que já era professor do 

ensino primário e a bolsa de estudos de 5.238.00 (mais ou menos 50 Euros) atraiu-o 

bastante na medida em que proporcionava-lhe alguma afirmação e autonomia desejada 

por qualquer jovem da idade dele. Amândio disse que em paralelo inscreveu-se no para 

o Curso de Formação e Administração (CENFA) e ainda tentou com a ajuda de um 

amigo, conseguir arranjar um emprego no Ministério das Finanças.  

Não esperou pelos respostas da inscrição no cursos do CENFA e muito menos 

do pedido de emprego e iniciou o curso na EMP. No começo pensou que não tinha 

vocação, mas a convivência com colegas e professores era de tal ordem boa fazendo 

com que se sentisse mais responsável e uma enorme inclinação e gosto para ser 

professor. No entanto, “nunca me passou pela cabeça liderar uma escola ou uma 

Delegação do Ministério da Educação”. 
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Relativamente à atividade política, Brito participou em várias ações promovidas 

pela Juventude Africana Amílcar Cabral –Cabo Verde (JAAC-CV) organização de 

massa incorporada ao PAICV). 

Ele era “bom de bola”, jogou futebol no team da EMP, com o mesmo número do 

internacional argentino Maradona, seu ídolo e o melhor do futebol no mundo da época 

e, por isso seus colegas de curso apelidaram-no de Diego. 

Terminou o curso do magistério primário no Ano Letivo 1987/88 e exerceu a 

carreira docente durante 2 anos e 2 meses. Quem possuísse um Diploma do Curso de 

Magistério Primário, naquela época era considerado uma espécie de autoridade no seio 

da maioria dos professores sem qualificação para o exercício da profissão docente. Isso 

fez com que em simultâneo fosse Professor- diretor de escola e Membro da 1ª Equipa de 

Coordenação Pedagógica local. 

As relações interpessoais eram muito boas e partilhava tudo: conhecimentos 

teóricos, as metodologias e estratégias para elaboração de planos de aula, materiais 

didáticos e dialogava. Obviamente, disse ele: “aprendi muito com os meus colegas 

professores mais antigos e experientes no desempenho da profissão. Tinha um imenso 

carinho pelos meus alunos, pais e encarregados de educação”.  

Católico praticante, nos finais de semana ocupava seu tempo livre indo à missa e 

praticando seu desporto favorito, o futebol nas equipas do Coroa da Brava, do Sporting, 

Académica e do Benfica. Todas essas equipas eram federadas. Também fazia reflexões, 

elaborava os seus planos de aula e confeccionava materiais didáticos.  

Amândio avaliou como sendo muito agradável os dois primeiros anos de 

exercício da carreira docente. Partilhou conosco o orgulho que sentia de ser na altura 

ainda muito jovem e ter conseguido o diploma de professores com muito sucesso, ter 

uma profissão , um excelente emprego, estar muito motivado, cheio de forças e vontade 

de colocar na prática os conhecimentos que adquiriu durante o curso na EMP. “A 

alegria era maior ainda, pois os meus colegas de trabalho eram fantásticos e o 

ambiente de trabalho não podia ser melhor”.  

Ele possuía esses requisitos todos e, a acrescentar o fato de ter tido durante o 

curso de formação a cadeira de Gestão e Administração Escolar o que lhe dava um certo 
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“status” sem deixar de mencionar a sua grande dedicação enquanto professor. Esses 

pressupostos tiveram um grande peso sobre a sua designação para as funções 

simultâneas de professor -diretor da Escola de Nossa Senhora do Monte, no Ano Letivo 

de1989/90, e mais tarde para o cargo de Delegado do ME. 

Amândio Brito, foi nomeado através do B.O. nº 5, IIª Série de 01 de Fevereiro 

de 1993 logo após às mudanças políticas ocorridas em Cabo Verde, depois de 15 anos 

de regime monopartidário liderado pelo Partido Africano da Independência (PAICV) 

que, no entanto perdera as eleições democráticas realizadas a 13 de Janeiro, cedendo 

lugar ao Movimento para a Democracia (MPD) vencedor daquelas eleições com uma 

larga maioria. 

Disse ele que para esse cargo, não houve campanha e também não foi eleito para 

o cargo na medida em que, infelizmente essa prática ainda não faz parte do sistema 

educativo cabo-verdiano. Continuando, disse que do seu ponto de vista “a eleição seria 

aconselhável, mas como qualquer processo, é necessário percorrer caminhos cumprir 

etapas e, seguramente que as mais de quatro décadas de Cabo Verde independente, as 

experiências boas e menos boas a superar, as reflexões ajudar-nos-ão a atingir essa 

meta”. 

No rigor do termo, nunca teve preparação específica para exercer a função de 

diretor de escola, muito menos de delegado: “Valeu-me as excelentes relações 

profissionais e pessoais com os meus colegas professores, os pais e encarregados de 

educação, as autoridades locais e dos serviços centrais  para o desempenho correto 

dessas funções todas e congratular o fato de hoje ver a escola onde eu era o professor e 

ao mesmo tempo diretor, melhor organizada, com melhores resultados em termos de 

aproveitamento escolar dos alunos bem em outros domínios de gestão administrativa e 

pedagógica comparativamente às outras escolas da Ilha”. 

Assumiu as funções de Delegado e logo no início considerou fundamental a 

aposta na criação de uma equipa de liderança forte, desconcentrada e/ou descentralizada 

na medida do possível, apostando na “promoção de uma gestão aberta, de co- 

responsabilização, de confiança, partilha, de construção e de assunção dos resultados 

sejam eles positivos ou negativos suportada na promoção de boas relações 

interpessoais”. Referiu-se ainda à “batalha quotidiana por uma gestão com base na 
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definição prévia dos objetivos e metas aliados a alguns instrumentos de gestão a saber: 

o plano de atividades e o orçamento”. 

Procurou fazer com que os profissionais se sentissem úteis, valorizados e parte 

integrante da organização, proporciono-lhes liberdade de ação, e tendo em conta que 

“sou parte integrante nas realizações locais e eles dos resultados regionais da Ilha, o 

respeito mútuo, o espírito de entreajuda, solidariedade e amizade funciona, logo a 

liderança e o sucesso da educação na Ilha Brava em termos de acesso e de resultados 

de aprendizagem”. Por isso, “Eu me considero um líder educativo” e, com ar sério, 

asseverou que do sucesso da educação em cada ilha depende a evolução do sistema 

educativo e o desenvolvimento de Cabo Verde. Por isso, procurou cultivar boas relações 

interpessoais, com os responsáveis e dirigentes dos serviços centrais e regionais do ME, 

autoridades locais, parceiros nacionais, internacionais e da diáspora cabo-verdiana.  

Para ele, “A liderança significa, refletir, planificar com os colaboradores, partilhar, 

negociar, implementar, monitorizar para detectar os pontos a melhorar, rever e 

permitir a equipa a voltar a agir no sentido da performance”. 

Brito afirmou na altura da realização da entrevista, ser o Delegado mais antigo 

de Cabo Verde no exercício do cargo e, essa longevidade seguramente não tem nada a 

ver com a designação por parte das instâncias de decisão ou com a política, na medida 

em que após a sua nomeação em 1993, aconteceram eleições democráticas e na 

sequência vários governos (...), “a minha permanência à testa da DME, mas no facto de 

liderar uma excelente equipa de trabalho (...) sinto-me um líder educativo, e , por isso, 

no meu quotidiano procuro incentivar o espírito de equipa, o sentido do “coletivo” nos 

meus colaboradores e, o balanço positivo de vários anos consecutivos da educação na 

Ilha, os momentos gratificantes e honrosos devem-se a esse tipo de postura”.   

Ainda sobre os resultados de aprendizagem e o nível da educação na ilha, disse 

que sentia-se no direito de expressar palavras de reconhecimento em relação ao 

excelente trabalho realizado pelos subinspetores-delegado e delegados que o 

antecederam, especificamente, Bartolomeu Varela. Esses líderes, deixaram uma tradição 

do “fazer bem” e uma base muito sólida no que concerne à procura incessante de canais 

propícios à capacitação permanente (formação inicial e contínua) dos professores sobre 

as mais diversas temáticas ligadas ao ensino e aprendizagem, sem negligenciar a 
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capacitação do pessoal discente.  

Nessa ilha, a educação é gerida mediante planos e outros instrumentos de gestão 

importantes para o sucesso do ideado, e todos: o Delegado, a Equipa Pedagógica, os 

Gestores dos Polos Educativos, dão o seu contributo na definição das estratégias, na 

implementação e supervisão dos planos de ação em estreita articulação de forma a 

prevenir falhas e garantir resultados positivos. Está sempre ciente, porque os tempos 

vão-se mudando e obviamente os desafios, tanto mais que, a educação é um sector 

dinâmico que deve liderar e acompanhar todas as transformações que ocorrem na 

sociedade nacional e global.  

Já quase no final, identificou alguns desafios presentes em todos os momentos, a 

saber: a luta pela elevação constante do nível de formação dos profissionais da educação 

em todos os subsistemas educativos; o alargamento do parque escolar com a construção 

de espaços para a implementação dos serviços de apoio ao processo 

ensino/aprendizagem; possuir na ilha uma escola secundária completamente 

requalificada lecionando a vertente do ensino técnico profissional visando obter 

respostas às exigências de um futuro polo de formação superior na Brava; ter um projeto 

de cantina escolar sustentável; reforçar a introdução do ensino do inglês e francês nas 

escolas básicas. 

Olhando para a educação na Ilha Brava depois de aproximadamente duas 

décadas, afirmou que se considera um profissional realizado, na medida em que as 

escolas da ilha atingiram hoje níveis elevados de organização. Justificando, disse que os 

resultados de aprendizagem dos alunos são prova disso, não obstante o desafio 

permanente da melhoria da qualidade em todos as vertentes.   

Considera-se um líder muito audaz em termos de criatividade, dinâmica e 

inovação, mas disse que continuará a apostar nas relações interpessoais, no trabalho de 

equipa e na formação permanente de professores para que sejam materializados os 

desafios de: “ter escolas fortes em termos de ofertas educativas capaz de contribuir para 

que o saber se construa de forma muito mais autónoma e para que o aluno tenha uma 

base de qualidade para as aprendizagens futuras”. 

À nossa questão sobre o segredo para se manter há quase vinte anos no liderança 

da cargo de Delegação do Ministério da Educação com três eleições legislativas, 
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sorrindo discretamente, Brito afirmou-nos não haver nenhum, e partilhou o itinerário 

dos seus longos anos liderança onde o aspeto mais importante é fato dele continuar a ser 

muito professor e a desenvolver todo o seu trabalho com muito amor, como líder 

educativo que é. As atividades são diferentes porque no decorrer dos anos aprendeu e 

aperfeiçoou-se no sentido da partilha total das responsabilidades com a sua equipa que 

assume e implementa de acordo com aquilo que foi definido pelo coletivo e com as 

linhas orientadoras construídas também pelo coletivo. E, como o diálogo é constante, as 

chances de sucesso são enormes, reafirmou o delegado. 

Sobre a autonomia, respondeu que não se sente totalmente limitado, mas entende 

que, caso tivesse maior autonomia poderia fazer muito mais. Continuando ainda sobre 

essa mesma questão, ele elucidou que uma maior autonomia financeira, uma gestão um 

pouco mais descentralizada e virada para o contexto local favoreceria grandemente o 

desenvolvimento da educação na ilha.  

A finalizar sobre este assunto, acrescentou que se houvesse uma mudança de 

postura ao nível da gestão financeira por parte dos serviços centrais do ME, muitos 

benefícios traria ao nível da coordenação pedagógica, na gestão e organização das 

escolas e do sistema educativo de uma forma geral. 

Em relação às decisões /escolhas dos delegados, sem pestanejar, Amândio acha 

que a escolha, designação ou nomeação dos delegados deveria não deveria ser 

politizado nunca. A bem da educação, acha que deveria passar por um concurso público 

ou eleição dependendo das condições que forem criadas para o efeito. Já é altura do 

sistema ter quadros com formação específica para o exercício dos funções como: 

delegados do ME, supervisores/coordenadores pedagógicos, gestores e diretores de 

escolas. Por isso, no seu entender é necessária a realização de formação em exercício 

para a capacitação daqueles que exercem esse tipo de responsabilidades. Não obstante, 

disse: “não ter dúvida nenhuma que os professores que por via da necessidade foram 

transformados em delegados, gestores e diretores de escolas, revelaram ser grandes 

líderes educativos”. No entanto, lamenta o facto de nesse processo, “o sistema 

“perder” grandes professores e que muita falta fazem na sala de aulas e à educação 

das crianças”. 

E a finalizar sobre a uma definição de delegado do ME, disse que, “O delegado 
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é exatamente aquele que orienta, que partilha, que escuta, que é mais um elemento na 

construção das decisões. O delegado é aquele que valoriza os seus colaboradores. É o 

líder educativo (…)  e, um bom líder sabe que a melhor liderança é aquela que 

congrega forças (...) a força de um bom líder está na sua capacidade de congregação 

das capacidades e a força do seu coletivo de  colaboradores que tem à volta”.  

Continuando, sobre os conceitos de gestor e de líder educativo, Brito disse, “eu 

me considero um líder educativo, pois nunca soube trabalhar isolado mas sim rodeado 

dos meus colaboradores, procurando planificar e implementar com dinamismo e 

criatividade em favor do desenvolvimento do sistema educativo na ilha e, no país”.  

Reafirmou cultivar dia após dia as boas relações interpessoais a fim de promover 

a eficiência no exercício de qualquer tarefa tendo como princípio que se cada um fizer a 

parte que lhe toca o todo só pode resultar num produto de qualidade. O balanço das 

mais de duas décadas de liderança do sistema educativo na Brava ultrapassa todas as 

expectativas que ele pudesse imaginar quando iniciara o exercício da docência na 

medida em que as conquistas da educação na ilha são evidentes a todos os níveis quer 

em termos de avaliação interna da ilha quer da avaliação feita pelo Ministério da 

Educação.  

Prova disso, foi a condecoração da Delegação do Ministério da Educação em 

Março de 2010, com o diploma de reconhecimento pelo desenvolvimento das políticas 

educativas nacionais (Cf. Diploma Legislativo em Anexo…) 

No final da entrevista, alegou que o caminho é lutar para manter e/ou lutar pela 

sua elevação, e para que tal aconteça, afirmou ser fundamental que hábitos de: 

humildade, abertura, sinceridade, paciência, motivação, amizade, lealdade, planificação, 

persistência na implementação e contorno das dificuldades, monitorização e avaliação 

permaneçam como prática quotidiana e que os profissionais continuem apostando na 

autoformação colocando a educação acima de todos os interesses, não misturando-a 

com nada. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS DE 

DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 

Desde o início do estudo, o objetivo primeiro era o aprofundar o conhecimento 

sobre três personalidades distintas, com ampla experiência e reconhecimento público no 

domínio da liderança dos mais diversos setores da governação, direção de escolas, 

delegações do ME e de outras instituições do setor educacional amplamente 

mencionados nos capítulos precedentes. 

De seguida redigir, analisar e verificar o que resulta de uma experiência de vida 

pessoal, expressas no desempenho de cargos públicos e como tal sujeitas a “exames”, 

mas realçar de que se trata do desempenho puramente profissional enquanto 

“responsáveis” de setores cruciais relacionados com a direção de escolas, instituições do 

sistema educacional, formação de professores e governação, porém com o respeito 

escrupuloso para os aspetos de vida pessoal.     

Interessava, a partir das declarações dos próprios, recolhidas em entrevistas em 

profundidade, semiestruturadas, assinalar os marcos mais importantes das respetivas 

histórias de vida e, analisando os aspetos mais específicos relativos às suas 

representações pessoais sobre o desempenho do cargo, concluir sobre a sua qualidade de 

gestores eficientes ou de verdadeiros líderes. 

Sobre as suas histórias de vida e naquilo que respeita a aspetos meramente 

pessoais, a narrativa construída fala por si e tratando-se de matéria tão sensível do foro 

eminentemente pessoal basta acompanhar a evolução de cada um dos três para 

confirmar como se foi construindo no decurso dos anos, os passos, os caminhos 

trilhados, as vivências, semelhantes nas suas origens, diferentes em termos da 

diversidades de funções desempenhadas, que se equiparam fortemente na forma de agir 

e que os identificam com a postura de um verdadeiro líder e os distinguem das um mero 

administrador. 

7.1. Gestores ou líderes educativos. 

No desenvolvimento dos capítulos anteriores ficaram estabelecidos os principais 

marcos da história de vida de cada um dos três protagonistas, os seus percursos 
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profissionais desde o início até atingirem o nível mais elevado, bem como as 

interpretações dos respetivos desempenhos com os requisitos básicos observáveis numa 

liderança que os diferenciam de um mero “administrador/diretor” e os identificam de 

um verdadeiro líder. 

Ao longo deste processo de investigação tanto do foro documental como no 

trabalho empírico, ficou patente que existem diferenças no concerne ao percurso 

profissional de um dos três sujeitos, concretamente para o protagonista Pedro Pires, que 

não obstante ter aspirado, jamais desempenhou a profissão de professor, sequer a de 

diretor de escola como Bartolomeu e Amândio. No entanto, assemelham-se muito 

fortemente no que concerne: a aposta no trabalho de equipa – planificação - definição de 

estratégias ambiciosas em relação à formação de professores - o foco no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento do sistema educacional - 

partilha – promoção de relações interpessoais positivas – envolvimento da 

comunidade/sociedade civil -monitorização – avaliação- análise de resultados, reflexão - 

posturas e formas de agir caraterísticas de líderes observados nos oito itens que podem 

fazer diferença no que tange às lideranças nas escolas adotados pela Instituição Inglesa 

de Formação de Diretores, objetos de abordagem mais abaixo neste ponto.  

Na opinião de Fishman (2004: 182) existe diferença entre “liderar” e “gerir” e 

afirma que, “Liderar é como ver através de telescópio, gerir é como ver através de um 

microscópio. Ambos os instrumentos são úteis, mas são usados para fins completamente 

diferentes.” No entanto, o autor Leithwood, citado por Lorenzo Delgado (2004: 208), 

resume as três principais categorias de práticas relativas à liderança escolar, baseando-se 

numa pesquisa em 125 estudos realizada por Hallinger:  

- Definir a missão da escola inclui formular os objetivos da escola e modificálos; 

- Gerir o programa educativo inclui supervisionar e avaliar o ensino, coordenar o 

currículo e controlar o progresso do aluno; 

- Promover um clima positivo de estudo significa respeitar o tempo de estudo, 

promover o desenvolvimento profissional, manter uma grande amplitude de perspetivas, 

proporcionar incentivos aos professores e estímulos para a aprendizagem.  

Outros autores, como Davis, Darling-Hammomd, LaPoint e Debra Meyerson 
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(2005: 5), citando Leithwood, Seashore-Louis, Anderson e Wahlstrom estabelecem três 

conjuntos de práticas básicas de liderança. 

- Desenvolvimento pessoal – Apoiar os professores e restantes membros da 

escola a realizar o seu trabalho com eficácia, oferecendo suporte intelectual e estímulo 

para melhorar o trabalho, providenciando modelos de prática e apoio. 

- Estabelecer metas para a organização – Desenvolver objetivos partilhados, 

monitorizar os resultados alcançados e promover uma comunicação eficaz. 

- Redesenhar a organização.  

- Criar uma verdadeira cultura de escola, modificar as estruturas organizacionais 

que se mostrem ineficazes e desenvolver trabalho colaborativo. 

No entanto, oito áreas de atuação que podem fazer a diferença no desempenho 

de uma liderança escolar de sucesso, foram definidos e disponibilizados pela National 

College for School Leadership (NCSL)62
, em “Making the difference: Successful 

leadership in challenging circumstances” (2002: 2), nomeadamente: 

1. Foco na aprendizagem e no ensino 

2. Promover relações interpessoais positivas 

3. Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos 

4. Melhorar a envolvente 

5. Apostar no trabalho colaborativo 

6. Partilhar a liderança: formar equipas 

7. Envolver a comunidade 

8. Avaliar e inovar 

Os oito pontos acima mencionados abarcam o essencial dos modelos aferidores 

que definem um líder e o diferenciam de um gestor comum. Pedro Pires com uma 

história de vida marcada por de mais de cinco décadas de lideranças, Amândio na 

liderança da Delegação do ME há duas dezenas de anos, e Bartolomeu, que para além 

de ter sido delegado, liderou os mais diversos departamentos e instituições do sector da 
                                                           

62 Instituição inglesa de formação de diretores de escolas 
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educação durante várias décadas, em consequência, todos com uma vida marcada pela 

liderança. Logo constatar-se-á que são gestores, a partir da narrativa construída com os 

seus próprios depoimentos e considerados verdadeiros líderes com base nos critérios 

acima mencionados. 

7.1.1. Pedro Pires: Sou um líder no estilo de “pedagogo da revolução”. 

a) Foco na aprendizagem e no ensino 

Pedro Pires afirmou que “A par da luta política e armada, o sector social e a 

Educação, em particular, tiveram um lugar de destaque no programa do PAIGC, 

assegurando que este partido criou escolas, designadamente, a Escola Piloto, em 

Conacri, e a Escola Teranga, em Ziguinchor no Senegal, as mais evoluídas, mas 

também desenvolveu um verdadeiro sistema escolar funcional no interior da Guiné” 

(…) “procurou recursos financeiros, bolsas de estudos e outros mecanismos de 

promoção educacional, junto dos seus parceiros, mas também, produziu livros 

escolares, que pudessem servir, subsidiariamente, para a alfabetização dos combatentes, 

a formação dos filhos destes e dos jovens das regiões libertadas. O lema “era aprender 

sempre”! 

Seguidor dos ideais do fundador da PAIGC, Pires citou, “ que sabiam mais, 

deviam ensinar aos que sabiam menos ou não sabiam, e que estes deviam aprender junto 

daqueles”. (…) “era visível a alta importância de que a Educação e a capacitação social 

se revestiam em todas as suas vertentes: a cultura, a saúde, a produção, a participação 

popular e a administração da justiça, entre outros”.  

Sobre os desafios da época (…) a Educação era entendida como uma prioridade 

incontornável e representava o investimento humano que asseguraria um futuro de 

prosperidade e de progresso social para o país. 

(…) “Apesar das condições de luta armada serem desfavoráveis, limitativas e 

arriscadas, foram construídas e abertas escolas no interior do país, na floresta e em todo 

o sítio que oferecesse a segurança mínima. Essa opção política granjeou a adesão e o 

apoio das populações e era levada a sério, de tal ordem, que dezenas de escolas 

funcionavam camuflada, debaixo de árvores, pois, era importante e prioritário 

alfabetizar e formar pessoas. Naquela altura, realçou que havia duas escolas-internatos 
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centrais de grande importância, a Escola Piloto e a Escola Teranga, que ministravam um 

ensino de relativa qualidade, apesar das limitações em meios materiais e em docentes 

(…)”.  

“A educação e a formação ocuparam sempre um lugar cimeiro para o PAIGC e 

em particular para Amílcar Cabral” e citando de novo Cabral repisou:“ a educação 

liberta o homem da ignorância e do obscurantismo e abre-lhe novas janelas para se 

compreender e compreender o mundo que o rodeia (…) a instrução, a formação e a 

educação foram sempre consideradas como um dos pilares mais importantes para a luta, 

para a independência e para o desenvolvimento da Guiné e de Cabo Verde de uma 

forma geral”, referiu o Comandante Pedro Pires. 

Instado a lembrar-se e a referir-se a algum momento específico em que teve de 

decidir algo muito importante relacionado com a educação ou a formação, em 

detrimento de algum outro sector, afirmou: “era preciso ter muito cuidado para evitar a 

derrapagem orçamental” (…). “era urgentíssimo investir na educação e na formação de 

crianças e, igualmente, era absolutamente necessário enviar jovens para a capacitação 

no exterior, já que no país não existiam condições para o efeito. A Educação a diversos 

níveis e áreas deve ser sempre uma prioridade governativa. Naquelas circunstâncias de 

arranque, era necessário “inventar” as formas de o conseguir.”  Realmente, a 

formação representava um elevado investimento para o país e, aí, o Governo tinha que 

recorrer à cooperação de países historicamente amigos e parceiros da Guiné e de Cabo 

Verde, desde os primórdios da luta de libertação à independência, como Cuba, URSS e 

RDA, e ainda Portugal, Brasil, França, Argélia, Marrocos e Senegal, entre outros”. 

b) Promover relações interpessoais positivas: 

(…) foi fazendo, aprendendo e aperfeiçoando que conseguiu formar-se e atingir 

a preparação e capacidade que possui (…) a autoformação, a reflexão autocrítica foi 

sempre um hábito e uma preocupação pessoal disse Pedro Pires. “ Não sei, não posso 

dar essa resposta, cabe aos outros e aos analistas tirar as conclusões” e acrescentou 

dizendo que é muito difícil ser-se juiz em causa própria” (…) “sei que procurei, (não sei 

se o consegui) transmitir àqueles que trabalharam comigo a minha experiência, a minha 

forma de estar e estimular para melhorarem a sua formação, o seu comportamento e a 

sua postura pessoal e profissional”. Logo, na sua ótica e prática, “o líder deve ser um 
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pedagogo”. PP rematou, em jeito de comentário final: “nem sempre é possível, o líder 

ser pedagogo, mas deveria ser assim! 

c)Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos 

Pires afirmou que “No Cabo Verde de 1975, onde faltava praticamente tudo: o 

número de escolas era insignificante; era preciso formar professores do ensino primário, 

em primeiro lugar, para na sequência promover a formação de professores para o ensino 

secundário e, por fim, para o ensino superior (…) a primeira obrigação era ter todas as 

crianças em idade escolar, na escola, pelo menos, durante os primeiros quatros de 

escolaridade, correspondentes à instrução primária (…) numa frase: “expansão da taxa 

de acesso das crianças à escola e melhoria da qualidade de ensino através da formação 

permanente de professores”. Logo, era imperioso continuar a preparação de professores 

para todos os subsistemas e, em consequência, assegurar a melhoria da sua prestação”. 

“(…) esforços internos foram complementados com a colaboração de parceiros 

bilaterais e de instituições internacionais, no sentido da construção de novas escolas, da 

produção de manuais e da conceção de novos planos curriculares, cujos programas 

teriam que refletir as aspirações do país independente que nos tínhamos tornado (…)”, 

referiu Pedro Pires. 

“O esforço na busca de parcerias para o prosseguimento dos investimentos em 

favor do sector da Educação e da formação de professores representou “uma decisão 

pertinente e inteligente da sua jovem equipa governativa”. 

d)  Melhorar a envolvente 

Na resposta à questão Pires expressou da seguinte forma ,“Tínhamos uma 

prática anterior, pois, trouxemos da Luta de Libertação para o Governo os princípios de 

poupança e de responsabilidade pessoal e, assim, constituímos um governo pequeno, 

com apenas 10 ministros”. Aliado à necessidade de poupança, outra grande preocupação 

eram as finanças públicas, disse ele, e o grande desafio era: “onde e como íamos buscar 

os recursos?”  

Desabafando Pires disse (…) “a grande preocupação era agir e comportar-se 

com o sentido de responsabilidade. Às vezes falava com os seus botões: “ isto não pode 

falhar (…); no meu espírito estava sempre a busca de resultados, numa perspetiva de 
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competição e de comparação com a situação herdada do regime colonial português; 

dizia para comigo não posso de forma alguma fazer menos que o regime colonial fez 

para o meu país; assim, procurei sempre fazer mais e melhor!”.  

(…) a garantia da segurança alimentar constituía igualmente outra grande 

prioridade (…) impondo-se uma luta titânica e perseverante para “ afastar o espectro da 

fome o mais longe possível”. Por fim, indicou mais duas prioridades: Educação e 

Saúde. Um outro sector com o qual se preocupava bastante, era a produção agrícola e o 

mundo rural, tendo sido criado de início o Ministério da Agricultura e Água, e razões de 

sobra tinha devido à fraca pluviosidade e à escassez da água. Outro aspeto não menos 

importante era a criação de empregos públicos suficientes para as pessoas desocupadas 

e, sobretudo, para os camponeses quando em situações de falta ou de insuficiência da 

chuva. (…) e pensativo Pires disse, “Se na verdade quase tudo era prioritário, também, 

era verdade que havia sectores mais prioritários que outros, como por exemplo onde ir 

buscar recursos?”  

(…) tinha de procurar e encontrar os meios para garantir a satisfação das 

necessidades primárias mais urgentes. Deste modo, fazia a coordenação das atividades 

dos seus colaboradores numa perspetiva de seguimento e monitorização das decisões e 

das prioridades estabelecidas. Numa situação de carência, era importante gerir as 

prioridades e as urgências, poupar e rentabilizar os recursos disponíveis”. 

e) Apostar no trabalho colaborativo 

“As ideias que tinha, socializava-as e discutia-as com os seus pares, mas 

também, escutava atentamente as opiniões dos seus Ministros e colaboradores, em 

reuniões privadas quinzenais e no Conselho de Ministros”.  

Instado a falar se nas tomadas de decisão enquanto Primeiro-Ministro e chefe do 

governo durante 15 anos, decidia de forma unilateral ou partilhava e ouvia as opiniões 

dos seus pares, respondeu que em alguns momentos específicos, decidiu sozinho, pois, 

há momentos que assim o exige, sendo “preciso ter a coragem de ir a contracorrente, 

quando necessário, por ter a consciência de que era preciso evitar o impasse e não era 

possível agradar a todos. Mesmo assim, procurou consultar os seus colaboradores antes 

de tomar decisões difíceis.”.  
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(…) “o líder deve ser um pedagogo ou seja: aquele que procura ensinar, 

estimular, dialogar, pois, se não dialoga, não socializa a decisão; se não escuta as 

opiniões contrárias, não consegue o compromisso e a adesão indispensáveis para a 

implementação da decisão em causa”. 

Sobre a forma de liderar, o percurso de 50 anos de lideranças nos mais diversos 

sectores da vida militar, social e económica do país, tem a ver com as relações do líder 

com a sua equipa, com a sociedade civil ou com o povo de uma forma geral (…), 

prefere que sejam outras pessoas, (os outros) a fazer essa apreciação do percurso dele, 

todavia, de uma coisa tinha a certeza, “adora estar com as pessoas e tem dificuldades em 

estar longe da convivência dos seus companheiros de caminhada; gosta de trocar ideias 

e opiniões; talvez, estas qualidades pessoais tivessem contribuído para fazer dele um 

líder”.  

f) Partilhar a liderança: formar equipas 

(…) “não sei se alguma vez me senti chefe, no sentido clássico do termo; talvez, 

me sentisse líder, no sentido moderno, de um grupo de pessoas comprometidas com um 

projeto político, nesse caso, os Ministros e os responsáveis superiores pela 

Administração do Estado”. Prosseguindo, acrescentou: “no exercício das minhas 

funções, nunca assumi a postura de chefe prepotente e iluminado, aquele que dá ordens 

e comanda; senti-me, mais, líder e responsável pelo sucesso de uma equipa, que era o 

Governo” Afirmou Pedro Pires. 

(...) o exercício de aprender fazendo, juntamente com o seu coletivo de trabalho 

ou com a comunidade envolvente pode constituir uma forma eficaz de formar líderes e 

lideranças colegiais eficazes”. 

g) Envolver a comunidade 

(…) em alguns momentos específicos decidiu sozinho, pois, há momentos que 

assim o exige, sendo “preciso ter a coragem de ir a contracorrente, quando necessário, 

por ter a consciência de que era preciso evitar o impasse e não era possível agradar a 

todos. Mesmo assim, procurou consultar os seus colaboradores antes de tomar decisões 

difíceis.” De qualquer forma, entende que “o líder deve ser um pedagogo ou seja: aquele 

que procura ensinar, estimular, dialogar, pois, se não dialoga, não socializa a decisão; se 
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não escuta as opiniões contrárias, não consegue o compromisso e a adesão 

indispensáveis para a implementação da decisão em causa”. 

(…)“o chefe é aquele que ordena e quase nunca escuta e, por isso, tem poucas 

possibilidades de aprender e de fazer qualquer instituição avançar de forma sadia e 

colegial”. 

Estabelecendo um diálogo falou chamando a atenção da investigadora (…) 

“recorde-se que durante os primeiros anos de independência encabecei as campanhas 

cívicas de arborização e a plantação de muitos milhões de árvores na década de oitenta! 

(…) Foi uma forma simples de estimular o voluntariado, a participação e a 

responsabilização; (…) esse é o papel de um líder”; e concluiu: “julgo que há alguma 

coisa de atrativo na minha forma de estar e de conviver com as pessoas, nesta intenção 

de obter delas o maior contributo possível.” 

h) Avaliar e inovar 

.(…) “agia, no sentido de escutar, de dialogar, coordenar, moderar, avaliar e 

reprogramar, pois, liderava uma equipa cuja causa quotidiana era vencer as carências, os 

obstáculos e promover com poucos recursos o progresso de Cabo Verde, ciente da sua 

pobreza e insularidade e da necessidade de empregar eficazmente os recursos 

disponíveis”.  

A formação de professores para o ensino primário, aliada à construção de mais 

escolas primárias, impulsionaram a massificação do ensino primário e, 

consequentemente, o crescimento rápido de novos aspirantes ao ensino secundário (…) 

era preciso formar professores para o ensino secundário (…) foram enviados jovens e 

outros candidatos de gerações muito diversificadas para países e instituições parceiros 

de Cabo Verde para a realização de formação superior nos mais diversos domínios do 

conhecimento (…).  

(…) “era essencial que as lideranças nacionais pensassem no desenvolvimento 

das capacidades formativas endógenas, pelo que foram envidados esforços no sentido da 

reforma das instituições de formação existentes, introduzindo novas valências, como 

nos casos das Escolas do Magistério da Praia e do Mindelo; seguidamente, impôs-se a 

necessidade de criar escolas e institutos de formação de professores do ensino 
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secundário, tais como o IP e a EFP, numa ótica evolutiva” (…) a formação ou a 

especialização pode ser realizada de raiz ou em exercício de funções, numa perspetiva 

de aperfeiçoamento e de busca constante de aumento da performance (…)”. 

(…) “num mundo interconectado e altamente competitivo e concorrencial que 

exige velar pela eficácia e pela produtividade empresarial e da própria sociedade cabo-

verdiana, aconselharia “a lutar sem tréguas pela melhoria da qualidade do Educação, da 

Formação e da Capacitação Socioprofissional, pois, constituem os melhores 

sustentáculos sobre os quais devem assentar a transformação e o progresso social de 

Cabo Verde (…) esse tipo de conselho sobre a elevação sucessiva da qualidade e da 

eficácia, a pergunta que seguiria seria: quem seriam os agentes-motores desse upgrade 

qualitativo?  

No entanto, PP apontou pistas que se baseariam na “formação permanente de 

professores, cada vez mais capacitados e comprometidos com o país, para que possam, 

por sua vez, formar novas gerações com a mais elevada qualidade técnica e moral 

possível”. 

PP “assegurou ter investido na credibilização das instituições do Estado de 

Direito, no seu aperfeiçoamento e melhoria do seu funcionamento, pois, eram 

ferramentas fundamentais para se assegurar o desenvolvimento institucional, 

económico, social e cultural do nosso país (…) “pode-se dispor de tudo, mas se não 

existe estabilidade governabilidade, logo, previsibilidade; se o país é instável; se as 

instituições não funcionam e não existem resultados práticos de governação seria meio-

caminho para o fracasso político (…) é evidente que não se pode obter tudo de uma só 

vez, por isso, há que assegurar prioritariamente o funcionamento das estruturas 

enquanto garantia da governabilidade e dos resultados (…) pertinente a necessidade de 

estimular a cultura de resultados no seio da sociedade cabo-verdiana” 

7.1.2. Bartolomeu: a minha “entourage” foi perspicaz e me assumiu como líder – 

sou um líder educativo: 

a) Foco na aprendizagem e no ensino 

“Procurou colocar na prática pedagógica quotidiana os saberes apreendidos 

durante os 4 anos necessários para fazer o curso de formação de professores. Muito 
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manifesta é a satisfação no semblante do nosso interlocutor, quando caracteriza o final 

do seu primeiro ano letivo de trabalho docente na Ilha Brava, recordando-se da sua 

turma de 4ª classe e dos alunos brilhantes, que quando casualmente se vêm, ainda se 

lembram, com muito orgulho, do seu professor, Bartolomeu”.  

(…) “com o sentido crítico em relação à sua respectiva prática pedagógica como 

em relação ao próprio sistema educativo, numa dada altura, Bartolomeu endereçou uma 

missiva ao então Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis (…) para tecer consideráveis 

críticas à gestão da educação, particularmente a nível do ensino primário, denunciando a 

inadequação do ensino que continuava a ser ministrado nos dois primeiros anos letivos 

subsequentes à proclamação da independência, quer em termos de metodologias e de 

conteúdos de aprendizagem, devido às lacunas de formação da grande maioria dos 

professores, aproveitou ainda para apresentar propostas com vista à melhoria do 

processo de ensino- aprendizagem, da formação de professores, organização, gestão e 

funcionamento das escolas”. 

Bartolomeu disse ter feito “sugestões interessantes, nomeadamente: a formação 

contínua e em exercício de professores, a par da formação inicial; a implementação de 

um sistema de coordenação e supervisão pedagógicas com vista a dispensar aos 

professores uma assistência técnica e o apoio necessário ao desenvolvimento de uma 

prática pedagógica mais centrada nos alunos, apoiada em métodos de aprendizagem 

ativa, ligando a teoria e a prática, a escola e a comunidade, enfim, uma educação mais 

inovadora e mais consentânea com as exigências dos novos tempos que então se vivia 

em Cabo Verde e no Mundo”. 

Para Bartolomeu “o exercício da atividade política constituiu uma outra 

dimensão da ação pedagógica e educativa (…) encarou a ação política como uma 

possibilidade de imprimir à educação uma perspectiva mais abrangente, à escala de toda 

a sociedade (…) a atividade política foi para ele mais um espaço onde pudesse fazer o 

exercício da pedagogia da libertação e do progresso, mais abrangente, de maior alcance, 

enfim, “nunca encarei o exercício da atividade política dissociada da pedagogia” (…) 

no momento de transição do regime colonial português para a independência quando 

começou a trabalhar. 

“A sua visão de pedagogia e de prática pedagógica só podia ser, assim: de 
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natureza libertária (…) o exercício da atividade política como uma espécie de trabalho 

em que deviam estar presentes ações de formação, de conscientização, de diálogo com 

as pessoas para que pudessem entender o sentido da independência e da construção do 

novo país. (…) utilizou a arma da qual estava bem munido e sobre a qual possuía 

formação: a pedagogia” reafirmou Bartolomeu. 

E, voltando à narrativa, referiu-se ainda ao fato de ter desencadeado na Ilha do 

Fogo uma fortíssima campanha de alfabetização semelhante àquela que tinha 

desenvolvido na ilha Brava.  

(…) “todo o pessoal do Partido teria de estar altamente mobilizado assumindo a 

sua condição de educadores e alfabetizadores, não no sentido político, mas 

especialmente no sentido cívico” (…) nas localidades de Mosteiros, São Filipe e Coral 

Grande na Ilha do Fogo, tudo fez para o desenvolvimento de um intenso trabalho de 

alfabetização e educação de adultos em número considerável (…) “erguido a bandeira a 

bandeira da alfabetização”, um reconhecimento pelo extraordinário trabalho realizado 

pela estrutura local da Alfabetização e Educação de Adultos com grande apoio do 

partido, de que era o 1º responsável regional. (…) “Aquele que sabe, deve ensinar 

aquele que não sabe. (…) é preciso libertar o homem da ignorância, (…) a libertação 

do homem só é possível pela via da educação da população e, por isso, era preciso 

alfabetizar, formar e educar a população” disse Bartolomeu citando o Herói do Povo, 

Amílcar Cabral.  

“Essa inquietação levou-o a fazer propostas e a obter o apoio do partido na 

criação dos cursos de formação acima referido e, por conseguinte a superação cultural 

de muitos quadros e a evolução desses no denominado Instituto Amílcar Cabral (…). 

Continuou adoptando sua postura de gestor –educador na IGE, na SGE (…) “ser 

detentor de uma Licenciatura em Direito, foi muito importante para as novas funções, 

na medida em que, “um jurista “tout court” muito dificilmente entenderia “as coisas da 

educação” tão bem quanto um professor e gestor conhecedor da educação que se 

formou em direito (…), a diferença é nitidamente para um melhor desempenho em 

benefício dos problemas do sector da educação” (…) sobretudo no processo de busca de 

solução para os constrangimentos e problemas sector da educação e concretamente o 

sistema de normalização (…) no processo de (re)lançamento da formação inicial e em 
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exercício de professores do ensino básico no que tange às reflexões que conduziram à 

construção de diversas propostas Planos de Estudo e de Ofertas Formativas 

favorecedoras da elevação da percentagem de docentes com formação para 89,9% 

verificados em 2010 no sistema educativo cabo-verdiano. 

b) Promover relações interpessoais positivas 

As relações interpessoais com os seus alunos, pais/encarregados de educação 

deles, a comunidade educativa, com os seus colaboradores foram sempre de capital 

importância no seu quotidiano enquanto educador e gestor, referiu Bartolomeu. 

Noutras funções, “definiu-as como sendo acima de tudo, uma relação de um 

“animador” para com a sua equipa de trabalho ao invés de ser daquele que dá ordens, 

enfim, do chefe para com os seus subordinados” (…) desenvolveu na IGE um sistema 

inovador de funcionamento através de Núcleos Inspetivos, designadamente: Pedagógico 

do Ensino Secundário; Administrativo Jurídico e Disciplinar, Pedagógico do Ensino 

Básico (…) propôs a afetação de um inspetor responsável para cada núcleo e, sugeriu 

rotatividade no processo que funcionava na maior parte das vezes em grupos de 

trabalho.  

Bartolomeu afirmou (…) “em muito pouco tempo de gestão, conseguiu uma 

dinâmica jamais vista na IGE, em certa medida, intrínseca à pessoa dele, especialmente 

pela forma de dar orientações, de atribuir tarefas e ou de chamar à responsabilidade com 

relação aos resultados preconizados de uma dada missão da inspeção”.  

Enquanto Secretário Geral da Educação Bartolomeu (…) “criou diversas 

situações de reflexão sobre a formação e a carreira docentes, dialogando com esses 

profissionais propriamente dito, sobre os seus anseios, aspirações e as respectivas 

necessidades em formação. (…) com os parceiros responsáveis do Gabinete de Estudos 

e Planeamento (GEP), da instituição de formação e nesse caso concreto o IP, os 

responsáveis dos vários projetos de formação como o PROMEF, o Pro-ensino, o EBIS I 

de entre outros (…),  

(…) o diálogo com o Ministro era constante sobretudo no que dizia respeito ao 

enquadramento profissional do pessoal docente: as reclassificações, progressões”. Sem  

dúvida disse ele, que com recurso às experiências capitalizadas nos mais diversos 
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domínios da gestão anteriormente exercidos, no professorado, na gestão de vários 

sectores da educação, no exercício da atividade política exclusiva bem como na gestão 

administrativa e financeira de uma empresa do sector privado, ele conseguiu mediar 

conflitos de ideias e de opinião entre os pares (…)  

Bartolomeu “atribui o sucesso das suas funções de Presidente da CNE, ao 

investimento nas relações humanas como o diálogo, aliado à negociação como a forma 

mais prudente e eficaz na tomada de decisões que se desejam consensuais, porém, 

mantendo sempre a postura de um líder educativo”.  

Apesar de tudo, Bartolomeu também disse nunca ter tido a pretensão de ser 

diretor de escola, subinspector escolar/delegado do ME, ou simplesmente de liderar o 

que quer que fosse. Seguramente a minha “entourage” foi muito observadora e talvez 

perspicaz (…) “as pessoas à minha volta é que me assumiram como líder”. Todavia, no 

seu propósito de tentar conseguir o máximo de resultados, entendeu que, “teria um 

maior efeito multiplicador se os dirigidos fossem também eles dirigentes e, por isso, 

participassem da tomada de decisões”.  

c) Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos 

Convicto dos problemas “não poupou esforços para pesquisar e prestar muita 

atenção ao conhecimento profundo da realidade local, pois que dessa realidade que ele 

desejava conhecer faziam parte as necessidades de qualificação e realização dos 

professores”.  

Bartolomeu (…) “decidiu dispensar uma particular atenção à formação de 

professores, com base no levantamento de informações sobre as necessidades de 

formação dos professores do ensino básico na ilha das flores (…) havia começado 

aquando da sua primeira colocação na ilha, pôde organizar, na Vila de Nova Sintra, em 

período pós-laboral, um “curso de formação de professores coordenadores de zonas 

pedagógicas”, preparando, assim, um grupo de “formadores” que iriam “reproduzir” a 

formação adquirida junto dos demais docentes, a nível das três Zonas Pedagógicas 

constituídas a saber: Nova Sintra, que era o centro administrativo da ilha, Nossa 

Senhora do Monte, de vocação agrícola, pastoril e piscatória, Furna, uma aldeia 

piscatória onde se localiza o porto de entrada e de saída da ilha”. 
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O total de professores do ensino básico ultrapassava os quarenta, com perfis 

académicos díspares e que, com a exceção de três (tomados como principais 

colaboradores na realização das ações de formação a nível central e, sobretudo, nas 

zonas de coordenação pedagógica), não possuíam anteriormente nenhuma preparação 

pedagógica específica e adequada para a docência, porém desempenhavam as funções 

docentes, caso contrário não havia como realizar o processo de ensino aprendizagem 

naquela ilha afirmou aquele protagonista do estudo. 

“As sessões de formação contínua ocorriam necessariamente no período pós-

laboral. (…) a orientar as sessões de formações, Bartolomeu disse ter participado como 

formador, apoiado pelos três docentes mais qualificados, chegando a publicar um 

pequeno livro de pedagogia e didática, impresso na tipografia dos Capuchinhos da 

Brava, e algumas brochuras policopiadas, denominadas “Cadernos de Formação 

Pedagógica” para os professores da Brava, para além de artigos publicados no jornal dos 

professores da Brava (policopiado), com temas de âmbito informativo e formativo”. 

Nas suas reflexões enquanto gestor, concluiu que o grande desejo dele consistia 

em fazer com que a ilha Brava tivesse avanços no domínio da melhoria da qualidade e 

isso não era possível sem professores com o mínimo de formação pedagógica. 

Necessitava de colaboradores e tinha a noção clara de que sozinho, com certeza não 

conseguia fazer determinados empreendimentos.   

(…) “depois de partilhar essas ideias com colegas professores e de continuar a 

investir na formação, conseguiu finalmente, o envolvimento de quatro professores na 

gestão pedagógica. A partir daí, surgiram os primeiros núcleos de Coordenação 

Pedagógica. Essa proeza de importância capital para sistema educativo, aconteceu no 

Ano Letivo 1977-1978”.  

“Esse grande passo, fez com que, os professores em vez de ficarem confinados à 

relação com os seus alunos, reproduzindo o saber pré-determinado da forma como o 

podiam fazer, organizaram-se em zonas pedagógicas com sessões periódicas de 

seminários e encontros de reflexão sobre temáticas que os inquietavam na sala de aula 

(...), zonas essas que eram lideradas pelos membros dessa Equipa de Coordenação 

Pedagógica”.  
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d) Melhorar a envolvente 

Bartolomeu disse ter batalhado para “a criação de condições para a efetivação do 

salto qualitativo na prestação do serviço educativo naquela ilha, mediante a 

disseminação de metodologias e procedimentos pedagógicos inovadores, no âmbito do 

projeto da UNESCO CVI/75/038, financiado pela UNESCO instituição que apoiou 

Cabo Verde ao longo dos anos desde a independência”. 

(…) “incontornável era a partilha do mesmo, com os agentes educativos todos 

ou seja: os professores, alunos, pais e encarregados de educação, as autoridades locais e 

toda a comunidade educativa e o objetivo era eliminar algo que não fosse de interesse, 

inserisse e/ou ajustasse aquilo que não estivesse dentro dos conforme” (…) “ esses 

passos eram obrigatórios e tinham como objetivo fundamental fazer com que o projeto 

apresentasse valências viradas para a melhoria da qualidade pedagógica nomeadamente 

a introdução de novos métodos de ensino (...), e particularmente a ligação entre a teoria 

e a prática, (…) a questão da inserção da escola na família e na comunidade, o chamado 

triângulo educativo, (família- escola – comunidade), a melhoria da qualidade da gestão 

processo de ensino –aprendizagem e performance da escola, era fundamental”.  

(…) “quotas de formandos” em termos de acesso aos cursos de formação de 

professores que deviam ser equilibradas, por um lado para combater as disparidades 

regionais e, favorecer a equidade no concernente à colocação de docentes qualificados, 

de forma gradativa, em todas as escolas do arquipélago de Cabo Verde” sublinhou 

Bartolomeu. (…) “A aposta na permanente à formação de professores, desencadeado lá 

atrás, na Delegação da Ilha Brava, continuou no sector da Ilha do Fogo do PAICV, na 

IGE e na Secretaria Geral do ME, desta feita defendendo, “a necessidade de 

investimentos constantes na reflexão e na construção de propostas que tornassem mais 

viáveis e ágeis o processo da formação de docentes em exercício no sistema, mas 

também da formação inicial”. 

e) Apostar no trabalho colaborativo 

(…) “Sem correr risco de exagero, afirmou constatar que muitos professores 

conseguiram sair das esfera do ensino tradicional para introduzir inovações e colocar no 

aluno no centro da aprendizagem (…) tal proeza só poderia ser materializada através da 

formação, e do investimento na prática pedagógica. Digno de realce, disse ele ainda, é o 
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intenso trabalho desenvolvido nas zonas pedagógicas no processo, no acompanhamento 

das aulas”. 

Apesar de ser o mentor de determinadas ações, ele afirmou ter sido apenas “o 

orientador, o animador do grupo e que absolutamente nunca se sentiu o chefe e muito 

menos gestor, que se trancava dentro de um gabinete para dar ordens, mas simplesmente 

aquele que levava os seus colaboradores a agir com ele em equipa e, deste modo sentia-

se o líder educativo na medida em que procurava estar sempre junto dos professores 

supervisionando e proporcionando assistência técnica e pedagógica (…) reconheceu 

com prazer que o “desafio de dar o salto qualitativo” surtiu efeito e hoje 

comparativamente as outras ilhas, a Brava encontra-se num patamar visivelmente mais 

elevado.  

“O que favoreceu esse desenvolvimento foi o facto dos professores dessa ilha 

terem aceite o repto da formação permanente e da modernização da educação, outrora 

lançado e sobretudo porque fizeram dela o lema e nunca mais o deixaram de lado”. 

f) Partilhar a liderança: formar equipas 

Bartolomeu confidenciou-nos que foi um dos pioneiros a pensar que, numa ilha 

isolada, como a Brava, onde o acesso se fazia através de pequenos barcos, sem formas 

de recurso a bibliografias ou informações afins que pudessem ajudar na elevação da 

prática pedagógica docente, era absolutamente necessário integrar e investir de forma 

eficaz na formação contínua de professores, no quadro da gestão do sistema educativo 

na ilha.  

Muito cedo apercebeu-se que era difícil trabalhar com sucesso dando ordens e 

chegou à conclusão que ao invés de estar a exigir o cumprimento rigoroso das normas, o 

mais importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma a que a 

assunção destes pudesse, “Preceder e acompanhar os atos de gestão, privilegiando-se a 

comunicação em profundidade, autêntica, baseada no diálogo, fazendo com que os 

profissionais compreendessem a essência das ações e das estratégias (…), a razão de ser 

de determinadas solicitações ou normas” (…) Essa forma de desenvolver as atividades 

quotidianas, afirmou ele, “tornam as coisas mais fáceis”(…) por conseguinte nunca 

teve problemas de gestão na ilha Brava e ou noutras funções que mais tarde exerceu no 
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Ministério da Educação.  

(…) “nunca tive dificuldades em levar a cabo as minhas ideias, que não eram 

apenas minhas, mas resultavam de um processo negociado e partilhado”. 

 g) Envolver a comunidade 

Perseguindo essa perspectiva, na sua gestão tentou promover mudanças, por 

exemplo, no concernente à questão da ligação entre a teoria e a prática chamando para o 

enriquecimento da prática educativa, outras iniciativas inovadoras como, a criação de 

hortos escolares que rapidamente se multiplicaram em quase todas as zonas da Ilha 

Brava.  

“Deu ainda muita importância a projetos como os de desporto escolar, horto 

escolar, jornal escolar, ligação escola-comunidade e animação cultural, através de um 

leque diversificado de iniciativas, em toda a ilha (…) procurou trazer a cultura para 

dentro da escola, fazendo com que os poemas e as músicas de Nhô Tatai (como as 

gentes da Brava chamavam a um dos maiores poetas cabo-verdianos de todos os 

tempos, Eugénio Tavares, que ali viveu) integrassem as atividades escolares, (…) a 

solução engenhosa e criativa foi apelar à participação de artistas locais, quase todos pais 

e encarregados de educação, trazendo-os para a escola, de modo a partilharem o seu 

saber com os professores, alunos e toda a comunidade educativa (…) a ligação escola-

comunidade foi uma vertente fortemente desenvolvida durante o exercício das funções 

de educador e lideranças na ilha Brava”. 

h) Avaliar e inovar 

Questionado sobre que conselho daria a um cidadão que nesse momento fosse 

desempenhar funções idênticas e aos responsáveis de instituições de formação,  

Bartolomeu “assegurou que, considerando os dados estatísticos relativos à percentagem 

de professores com formação em Cabo Verde, a taxa de acesso das crianças ao ensino 

básico, as infraestruturas existentes, aconselharia: “o investimento eficaz na formação 

permanente/contínua e especializada de professores”.  

A razão fundamental desse aconselhamento, está ligada à “constante 

interpelação da sociedade civil cabo-verdiana no que tange à melhoria da qualidade 

através da superação valências ainda não conseguidas, pela via da formação 
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especializada e a consequente elevação do grau académico e profissional do professor 

do EB, conforme o Artº.do Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de Maio, a atual LBSE (…)”.  

(…) “o investimento na investigação –ação com vista à produção de 

conhecimento sobre a realidade cabo-verdiana. Os resultados das investigações que as 

instituições de formação e seus respectivos professores forem capazes de levar à prática, 

responderão gradativamente os desafios da qualidade, enquanto “uma construção” onde 

devem fazer parte todos os elementos do triângulo educativo “escola-família e 

comunidade”.  

7.1.3. Amândio: eu me considero um líder educativo.  

a) Foco na aprendizagem e no ensino 

Amândio, confirmou “Os professores do ensino básico tiveram muita sorte no 

concernente à organização por parte da tutela de cursos e ações com vista à 

qualificação. Várias são as ações de formação e capacitação foram promovidas ao longo 

dos anos contribuindo imensamente na melhoria da prestação dos docentes e 

consequentemente nos resultados dos alunos”.  

b) Promover relações interpessoais positivas 

(…) “possuía o Diploma do Curso do Magistério Primário, era considerado uma 

espécie de autoridade no seio da maioria dos professores sem qualificação para o 

exercício dessa profissão” expressou Amândio. 

Amândio disse que gostava de partilhar com os colegas de trabalho, os 

conhecimentos científicos no domínio da psicologia e da pedagogia. Também partilhava 

com eles os materiais didáticos que possuía, as orientações sobre como confeccioná-los, 

considerando a sua forma humilde de ser e a abertura de espirito (…) “Aprendi muito 

com os meus colegas professores mais antigos e experientes no desempenho da 

profissão. Tinha um imenso carinho pelos meus alunos e eu sentia neles uma espécie de 

irmãos mais novos. Esse carinho era extensivo aos pais e encarregados de educação dos 

seus alunos com os quais relacionei-me muito bem”.  

(…) o relacionamento com os pais/encarregados de educação era importante 

para o sucesso dos seus alunos, por isso, fazia visitas domiciliares e partilhando com os 

familiares assuntos relacionados com os seus educandos (…) O relacionamento 
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interpessoal não se resumia aos colegas professores, pais e encarregados de educação, 

pois relacionou-se bem com todos os funcionários e órgãos de gestão da Ilha Brava 

Amândio disse que (…)integrou a equipa de liderança educativa local - 1ª Equipa 

Pedagógica”. 

(…)  de repente, sentiu-se diante de desafios nunca idealizado antes e, aliado a 

isso uma grande vontade de trabalhar para os vencer (…)O facto de ser ainda muito 

jovem, possuir um diploma, ser bom professor e, ainda, ser indigitado para o cargo de 

diretor de uma escola do gabarito da Escola de Nossa Senhora do Monte, fez 

desenvolver nele um enorme gosto para lutar e desempenhar da forma mais adequada 

essas novas funções, desta feita na área da gestão”.  

(…) Na verdade, à exceção da cadeira de gestão escolar que recebida no curso 

de formação de professores do ensino primário, nunca teve rigorosamente outra 

preparação para exercer a função de diretor de escola. “Valeu-me as excelentes relações 

profissionais e pessoais com os meus colegas professores, os pais e encarregados de 

educação e especialmente o grande desejo de ver a escola onde eu era o professor e ao 

mesmo tempo diretor, melhor organizada, com melhores resultados em termos de 

aproveitamento escolar e outros domínios de gestão administrativa e pedagógica 

comparativamente às outras escolas da ilha” reafirmou Amândio.. 

Ele (…)“reconhece que não conseguiria ter sucesso não fosse as relações 

interpessoais de: muito respeito e ajuda mútua, de partilha, disciplina e profissionalismo 

mantidas quotidianamente com todos os intervenientes. Realçou ainda a boa disposição 

da equipa da escola no sentido de planificar, partilhar, dialogar, negociar, enfim, agir 

com sentimento de pertença, tornando possível (…) promoção de encontros para o 

contato com os pais/encarregados de educação dos alunos e a elaboração de projetos 

visando a mobilização de parcerias e recursos para o desenvolvimento da sua escola”. 

“ (…)”considera que a humildade, o saber escutar, a partilha de ideias e de 

experiências são o ponto chave do estabelecimento de boas relações interpessoais e a 

gestão e administração de qualquer organização”. “A humildade só não basta, pois fui 

sempre uma pessoa muito atenta, estudiosa, um autodidata sem falsa modéstia e isso 

ajudou –me a compreender os poucos documentos de cariz administrativo existentes na 

época e a inventar certos procedimentos de gestão que imaginava serem benéficos para 
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a materialização de certos objetivos e o avanço do sistema educativo na ilha”. 

Em jeito de definição disse, “liderança significa, refletir, planificar com os 

colaboradores, partilhar, negociar, implementar, monitorizar para detectar os pontos a 

melhorar, rever e permitir a equipa a voltar a agir no sentido da performance”. 

(…)”assegurou que se sente o líder pois cultivou o espírito de equipa e o sentido 

do “coletivo” nos seus colaboradores e, o balanço positivo de vários anos consecutivos 

da educação na Ilha, os momentos gratificantes e honrosos devem-se a esse tipo de 

postura. 

(…) Os profissionais com os quais trabalhou foram sempre tratados como 

importantes colaboradores. As responsabilidades foram sempre partilhadas 

privilegiando uma relação aberta, amiga, de lealdade e de muita honestidade. Procurou 

fazer com que os profissionais se sentissem úteis, valorizados e parte integrante da 

organização.  

Amândio disse ainda, “Trato os meus colaboradores como legítimos líderes das 

respetivas unidades educativas e ou subsistemas que tutelam. Proporciono-lhes 

liberdade de ação, disponibilizo-me para oferecer o suporte caso necessitem. 

Considerando que sou parte integrante nas realizações locais e eles dos resultados 

regionais da Ilha, o respeito mútuo, o espírito de entreajuda, solidariedade e amizade 

funciona, logo a liderança e o sucesso da educação na Ilha Brava em termos de acesso 

e de resultados de aprendizagem”. 

c) Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos 

Afirmou uma vez mais que na ilha, a educação é gerida mediante planos e outros 

instrumentos de gestão importantes para o sucesso do planificado, porém os objetivos e 

as metas são sempre cuidadosamente definidos. (…) “ O Delegado, a Equipa 

Pedagógica, os Gestores dos Polos Educativos, todos os elementos da comunidade 

educativa dão o seu contributo na definição das estratégias, na implementação das 

mesmas e supervisão dos planos de ação em estreita articulação de forma a prevenir 

falhas e garantir resultados positivos”. 

Amândio considera o trabalho de equipa a “chave mestra” que abre qualquer 

caminho quando se é responsável pela liderança de qualquer setor seja de educação ou 
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outro. E, assinalou, “A liderança significa, refletir, planificar com os colaboradores, 

partilhar, negociar, implementar, monitorizar para detectar os pontos a melhorar, rever e 

permitir a equipa a voltar a agir no sentido da performance”. 

d) Melhorar a envolvente 

Nunca lhe ocorreu que pudesse vir a ser Delegado da Educação na ilha, 

afirmando que na ótica dele necessitava de mais tempo para ganhar mais alguma 

maturidade pessoal e profissional antes assumir tamanha responsabilidade, desabafou 

Amândio. (…) “os resultados a nível da aprendizagem dos alunos encorajaram-no a 

fazer o melhor que pode para manter a sua escola no mais elevado patamar 

comparativamente às outras escolas da Ilha”  

 (…) “Gabou-se dos ganhos extraordinários conseguidos nos dois anos em que 

foi simultaneamente professor-diretor de escola em aspetos como: a mobilização de 

recursos para a pintura de escola, a organização do arquivo não existente anteriormente, 

periodização de reuniões quinzenais com os professores, a criação de equipas/comissões 

de trabalho de entre vários outros”. 

“ (…) procurou junto dos responsáveis dos serviços centrais, dos parceiros 

locais, nacionais, internacionais e da diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo, os 

recursos para a aquisição de equipamentos e a modernização das infraestruturas visando 

o desenvolvimento da educação na ilha”. 

e) Apostar no trabalho colaborativo 

Brito, assumiu as funções de Delegado da educação na Ilha Brava em 1993 e 

logo no início considerou fundamental a aposta na criação de uma equipa de liderança 

forte, desconcentrada e/ou descentralizada na medida do possível, apostando na 

“promoção de uma gestão aberta, de co-responsabilização, de confiança, partilha, de 

construção e de assunção dos resultados sejam eles positivos ou negativos”. 

“Envolvido por essa enorme vontade de ver a sua escola crescer, colocar na 

prática as coisas que tinha aprendido durante o curso, elaborou projetos com a ativa 

participação da comunidade educativa e, não queria por nada desse mundo que a Escola 

nº 1, Sena Barcelos da Vila de Nova Sintra, se posicionasse à frente da sua escola em 

termos de realizações e ou avaliação”(…)“trabalhou de mãos dadas com os seus colegas 
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professores, pais encarregados de educação e todos que de alguma forma ele entendia 

que pudesse ser útil para o progresso da sua escola. Com igual intensidade empenhava e 

se dedicava à preparação das aulas e educação dos seus alunos para que aprendessem e 

tivessem bons resultados no final do ano não deixou margens para que ele sequer 

pensasse ou ambicionasse em exercer outros cargos”.  

“(…) a cada dia que passava gostava mais de exercer essa dupla tarefa de ser 

simultaneamente professor e diretor de escola.  

Para Amândio, “o desenvolvimento de valores como a lealdade institucional mas 

sobretudo um ambiente quotidiano de trabalho muito agradável (…) seguramente 

favorece na gestão de qualquer instituição de âmbito público ou privado” .  

f) Partilhar a liderança: formar equipas 

As atividades que realiza hoje como delegado são diferentes das que ele 

almejava realizar quando iniciou as funções. “São diferentes porque no decorrer dos 

anos aprendeu e aperfeiçoou-se no sentido da partilha total das responsabilidades com a 

sua equipa que assume e implementa de acordo com aquilo que foi definido pelo 

coletivo e com as linhas orientadoras construídas também pelo coletivo. E, como o 

diálogo é constante, as chances de sucesso são enormes, reafirmou o delegado”. 

“O delegado é exatamente aquele que orienta, que partilha, que escuta, que é 

mais um elemento na construção das decisões. O delegado é aquele que valoriza os seus 

colaboradores. É o líder educativo (…)  Um bom líder sabe que a melhor liderança é 

aquela que congrega forças (...) a força de um bom líder está na sua capacidade de 

congregação das capacidades e a força do seu coletivo de colaboradores que tem à 

volta”. 

Perguntado se se sente “gestor ou líder educativo” em jeito de conclusão disse 

que  “na óptica dele, o gestor/administrador o “chefe” não dialoga, não escuta, nem 

partilha, apenas dá ordens para o outro cumprir, e por conseguinte, o campo de ação 

dele é muito limitado, pois não dispõe de uma equipa trabalhando em prol do 

“coletivo”.  

“(…) eu me considero um líder educativo, pois nunca soube trabalhar isolado 

mas sim rodeado dos meus colaboradores, procurando planificar e implementar com 
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dinamismo e criatividade em favor do desenvolvimento do sistema educativo na ilha e, 

no país”.  

Acrescentando Amândio disse que “o gestor na maioria das vezes, cumpre as 

orientações, as leis e é muito burocrático, porquanto, o líder educativo é, aquele que 

orienta e leva os outros a fazerem, o líder é companheiro, amigo e muito mais” (…).  

. (…) “Esses líderes educativos no seio dos quais ele se incluiu, baseiam o seu 

dia a dia de gestão, como se se tratasse da gestão da aprendizagem das crianças e em 

consequência fá-lo-ão com carinho como se de criança se tratasse e, com muita 

determinação. Deste modo, considera que se a opção de fazer do professor do EB 

simultaneamente e diretor de escola, foi inteligente num contexto onde não havia outras 

alternativas para que o sistema educativo funcionasse é da mesma forma que considera 

a formação inicial, em exercício e à distância dos gestores, diretores de escolas e 

delegado uma urgência e, de suma importância visando preservar os ganhos até agora 

alcançados”. 

g) Envolver a comunidade 

Envolvido por essa enorme vontade de ver a sua escola crescer, colocar na 

prática as coisas que tinha aprendido durante o curso, elaborou projetos com a ativa 

participação da comunidade educativa e, não queria por nada desse mundo que a Escola 

nº 1, Sena Barcelos da Vila de Nova Sintra, se posicionasse à frente da sua escola em 

termos de realizações e ou avaliação. 

Para a materialização dos objetivos, Amândio disse que trabalhou de mãos dadas 

com os seus colegas professores, pais encarregados de educação e todos que de alguma 

forma ele entendia que pudesse ser útil para o progresso da sua escola. Com igual 

intensidade empenhava e se dedicava à preparação das aulas e educação dos seus alunos 

para que aprendessem e tivessem bons resultados no final do ano não deixou margens 

para que ele sequer pensasse ou ambicionasse em exercer outros cargos, mas replicou 

que a cada dia que passava gostava mais de exercer essa dupla tarefa de ser 

simultaneamente professor e diretor de escola. 

Antes de concluir disse que as atividades que realiza hoje como delegado são 

diferentes das que ele esperava realizar quando iniciou as funções em 1993”. 
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Explicando, garantiu, “São diferentes porque no decorrer dos anos aprendi e 

aperfeiçoei-me no sentido da partilha total das responsabilidades com a minha equipa 

que assume e implementa de acordo com aquilo que foi definido pelo coletivo e com as 

linhas orientadoras construídas também pelo coletivo. E, como o diálogo é constante, as 

chances de sucesso são enormes, reafirmou o delegado”. 

h) Avaliar e inovar 

A planificação e a prática pedagógica do professor é também objeto de 

acompanhamento meticuloso. Isso constitui uma prática de há muitos anos e executado 

em estreita sintonia pela equipa pedagógica que tem a missão de acompanhar e 

supervisionar o quotidiano da atividade letiva dos docentes. “a realização rigorosa da 

análises dos resultados dos alunos efetuadas com a participação de todos os 

intervenientes, em vários momentos o ano letivo”.  

“ (…) os resultados são objetos de reflexão entre ele e os respectivos 

colaboradores com vista à definição de medidas corretivas a serem implementadas 

visando a melhoria da qualidade (…) os tempos foram mudando e obviamente os 

desafios, tanto mais que, a educação é um sector dinâmico que deve liderar e 

acompanhar todas as transformações que ocorrem na sociedade”, garantiu Amândio. 

“ (…) Em nome do desenvolvimento da educação na Ilha Brava, respeitou as 

orientações superiormente emanadas pela hierarquia, porém, planificou, implementou, 

avaliou, fez ajustes e seguiu em frente. Brito acrescentou ainda, que a sua ousadia e 

criatividade estiveram acompanhadas de valiosos instrumentos de gestão a saber: o 

plano, a agenda organizada de trabalho, o atendimento, o despacho, a comunicação, as 

reuniões, as visitas e a monitorização “. 

Amândio é de opinião que “A escolha, designação ou nomeação dos delegados 

deveria ser menos politizado. A bem da educação, acha que deveria passar por um 

concurso público ou eleição dependendo das condições que forem criadas para o 

efeito”. 

Referindo-se à gestão, Brito considera que mais de quatro décadas após a 

independência, de muita luta e de investimentos diversos no setor da educação, “ já é 

altura do sistema ter quadros com formação específica para o exercício dos funções 
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como: delegados do ME, supervisores/coordenadores pedagógicos, gestores e diretores 

de escolas. Por isso, no seu entender é necessária a realização de formação em exercício 

para a capacitação daqueles que exercem esse tipo de responsabilidades” 

(…) disse: “não ter dúvida nenhuma que os professores que por via da 

necessidade foram transformados em delegados, gestores e diretores de escolas, têm-se 

revelado “grandes líderes educativos” (…) lamentou o facto de nesse processo, o 

sistema “perder” grandes professores e que muita falta fazem na sala de aulas e à 

educação das crianças”. 

Na ótica do nosso interlocutor, as leis são fundamentais para a gestão de 

qualquer instituição e de qualquer sistema, sendo ele educativo ou não. Continuando, 

explicou que do ano letivo de 1988/89 quando começou a trabalhar ao momento atual, 

as coisas mudaram enormemente devido à introdução de novas leis (…) “os dispositivos 

legais devem ser objeto de revisão, adequação gradativa e oportuna, inclusivamente 

como forma de torna-las mais atrativas em prol de uma gestão e administração na linha 

da autonomia das escolas.  

Concluindo, Amândio disse, “as bases existentes fazem-no perspectivar um 

futuro promissor para a educação na ilha e a nível nacional. Mas, para que tal aconteça, 

afirmou ser fundamental que hábitos de: a humildade, abertura, sinceridade, paciência, 

motivação, amizade, lealdade, planificação, persistência na implementação e contorno 

das dificuldades, monitorização e avaliação sejam tidos como prática quotidiana no 

sentido da avaliação e da introdução de inovações”. 

7.1.4. Três verdadeiros líderes educativos. 

Em distintos pontos deste trabalho de investigação, particularmente na escolha 

do tema, metodologia qualitativa, e na escolha dos sujeitos, referiu-se à problemática do 

número de sujeitos, que com percursos diferentes tornaram-se verdadeiros líderes. 

Pedro Pires que até ingressar no movimento nacionalista para juntamente com 

seus colegas lutar pela independência do seu país, não tinha manifestado inclinações 

para a liderança, Bartolomeu que apesar de não declarar exatamente isso, desde a escola 

primária, assumia a liderança do seu grupo de colegas, coadjuvando a sua professora e 

Amândio que na sala de aula e nas atividades desportivas era um líder nato. Porém, os 
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três protagonistas têm posturas e opiniões muito semelhantes que os distanciam das 

características de meros gestores, identificando-os com o perfil de verdadeiros líderes 

educativos e com grande correspondência aos padrões definidos pelo National College 

for School Leadership (2002: 2) e, entre outros, por autores como Fishman (2004: 182) 

Leithood, citado por Lorenzo Delgado (2004:208) e por Davis et al (2005: 5). 

Tendo em consideração que os padrões definidos por Leithood, citado por 

Lorenzo Delgado (2004: 208) e Davis et al (2005: 5), e também abrangem as oito 

caraterísticas definidas pela National College for School Leadership (2002: 2) para 

aferir as suas qualidades enquanto líderes, através da análise focada que se segue, 

baseadas nos elementos mais marcantes das opiniões dos três protagonistas: 

1. Foco na aprendizagem e no ensino 

Apesar do percurso de um dos protagonista não ter sido de professor e nem de 

gestor escolar, todos colocam o foco no ensino aprendizagem dos alunos definindo 

como estratégias o investimento na educação e na formação de professores em 

particular, visando não apenas o cumprimento do preceituado nas legislações mas sim a 

materialização o principal desejo que é o de colocar a criança no centro de todo o 

processo. 

A educação e a formação ocuparam sempre um lugar cimeiro para o PAIGC e 

em particular para Amílcar Cabral” e citando Amílcar Cabral repisou:“ a educação 

liberta o homem da ignorância e do obscurantismo e abre-lhe novas janelas para se 

compreender e compreender o mundo que o rodeia (Pedro Pires) 

No Cabo Verde de 1975, onde faltava praticamente tudo: o número de escolas 

era insignificante, “a educação era entendida como uma prioridade incontornável e 

representava o investimento humano que asseguraria um futuro de prosperidade e de 

progresso social para o país” (Pedro Pires) 

Na qualidade de professor e enquanto responsável político, teve referências 

teóricas e práticas da educação, o Pedagogo Paulo Freire, Amílcar Cabral, de entre 

outros e em consequência, “encarou o exercício da atividade política como uma 

oportunidade de praticar a pedagogia, uma forma de libertação das mentes da ignorância 

(…), a assimilação da realidade por parte das pessoas na sua condição de cidadãos, de 
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forma plena” (Bartolomeu).  

Enquanto professor e como líder educativo tinha plena consciência de que a 

prática letiva eficaz é aquela que é acompanhada da reflexão visando adequar as 

metodologias utilizadas pelos docentes e em consequência na melhoria do processo do 

ensino e aprendizagem das crianças. (Bartolomeu). 

2. Promover relações interpessoais positivas 

 A preocupação de um verdadeiro líder é de trabalhar de forma a desenvolver 

excelentes relações interpessoais de forma a que todos os seus colaboradores gostem 

daquilo que fazem e obviamente conseguir bons resultados. 

As relações interpessoais e ao trabalho de equipa, os extraordinários ganhos 

conseguidos nos dois anos de docência e de professor- diretor de escola de Escola de 

Nossa Senhora do Monte, e especialmente: a mobilização de recursos para pintura da 

escola, a organização dos arquivos não existentes, reuniões de reflexões periódicas com 

os professores e toda a comunidade educativa, criação de comissões de trabalho, 

inovação na prática pedagógica (...) , enfim, um ambiente escolar “simplesmente 

extraordinário” onde qualquer pessoa desejaria trabalhar devem-se à partilha e à aposta 

nas metodologias participativas e no trabalho de equipa. Desta forma as escolas estão no 

caminho certo e da melhoria cada vez mais do sistema educativo (Amândio). 

Em qualquer escola ou organização educativa, promover boas relações 

interpessoais conduz ao trabalho colaborativo e de equipa. Por isso, conclui que muito 

daquilo que falta por fazer na Ilha Brava e em Cabo Verde, em termos de 

desenvolvimento do sistema educativo, vai depender das “relações interpessoais 

geradoras do sucesso” principalmente no que se refere à elevação da qualidade do 

ensino aprendizagem (Amândio) 

“ O exercício de aprender fazendo, juntamente com o seu coletivo de trabalho ou 

com a comunidade envolvente pode constituir uma forma eficaz de formar líderes e 

lideranças colegiais eficazes. Eu, “sei que procurei, (não sei se o consegui) transmitir 

àqueles que trabalharam comigo a minha experiência, a minha forma de estar e 

estimular para melhorarem a sua formação, o seu comportamento e a sua postura 

pessoal e profissional”. Logo, na sua ótica e na prática, “o líder deve ser um 
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pedagogo”.: “nem sempre é possível, o líder ser pedagogo, mas deveria ser 

assim!(Pedro Pires). 

Noutras funções, “definiu-as como sendo acima de tudo, uma relação de um 

“animador” para com a sua equipa de trabalho ao invés de ser daquele que dá ordens, 

enfim, do chefe para com os seus subordinados” (…) desenvolveu na IGE um sistema 

inovador de funcionamento através de Núcleos Inspetivos, designadamente: Pedagógico 

do Ensino Secundário; Administrativo Jurídico e Disciplinar, Pedagógico do Ensino 

Básico (…) propôs a afetação de um inspetor responsável para cada núcleo e, sugeriu 

rotatividade no processo que funcionava na maior parte das vezes em grupos de 

trabalho. (…) em muito pouco tempo de gestão, conseguiu uma dinâmica jamais vista 

na IGE, em certa medida, intrínseca à pessoa dele, especialmente pela forma de dar 

orientações, de atribuir tarefas e ou de chamar à responsabilidade com relação aos 

resultados preconizados de uma dada missão da inspeção”.  

Sem dúvida disse ele, que com recurso às experiências capitalizadas nos mais 

diversos domínios da gestão anteriormente exercidos, no professorado, na gestão de 

vários sectores da educação, no exercício da atividade política exclusiva bem como na 

gestão administrativa e financeira de uma empresa do sector privado, ele conseguiu 

mediar conflitos de ideias e de opinião entre os pares (…) “atribui o sucesso das suas 

funções na CNE, ao investimento nas relações humanas como o diálogo, aliado à 

negociação como a forma mais prudente e eficaz na tomada de decisões que se desejam 

consensuais, porém, mantendo sempre a postura de um líder educativo”.  

Apesar de tudo, Bartolomeu também disse nunca ter tido a pretensão de ser 

diretor de escola, subinspector escolar/delegado do ME, ou simplesmente de liderar o 

que quer que fosse. Seguramente a minha “entourage” foi muito observadora e talvez 

perspicaz (…) “as pessoas à minha volta é que me assumiram como líder”. Todavia, no 

seu propósito de tentar conseguir o máximo de resultados, entendeu que, “teria um 

maior efeito multiplicador se os dirigidos fossem também eles dirigentes e, por isso, 

participassem da tomada de decisões”.  

3. Ter visão estratégica e definir objetivos ambiciosos 

Estabelecer objetivos ambiciosos, motivar os profissionais e colaboradores 

afetos às organizações para o seu cumprimento são práticas intrínsecas a verdadeiros 
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líderes e com visão do futuro. 

“Era preciso ter muito cuidado para evitar a derrapagem orçamental, pois era 

urgentíssimo investir na educação e na formação de crianças e, igualmente, era 

absolutamente necessário enviar jovens para a capacitação no exterior, já que no país 

não existiam condições para o efeito. A Educação a diversos níveis e áreas deve ser 

sempre uma prioridade governativa. Naquelas circunstâncias de arranque, era necessário 

“inventar” as formas de o conseguir. Realmente, a formação representava um elevado 

investimento para o país e, aí, o Governo tinha que recorrer à cooperação de países 

historicamente amigos e parceiros da Guiné e de Cabo Verde, desde os primórdios da 

luta de libertação à independência, como Cuba, URSS e RDA, e ainda Portugal, Brasil, 

França, Argélia, Marrocos e Senegal, entre outro. (Pedro Pires) 

A formação contínua de professores, programada pela Delegação do ME, ou 

pelos diversos departamentos dos serviços centrais e ou pela instituição de formação, 

são dignos de realce e a razão através da qual se pode gabar da existência de 

coordenadores pedagógicos afetos a cada polo educativo e a felicidade da garantia do 

acompanhamento e assistência pedagógica aos professores que cada vez mais procuram 

fazer um ensino centrado na criança. (Amândio) 

Referindo-se às orientações elementares, relacionadas com a Educação, 

considerou que podiam resumir-se numa frase: “expansão da taxa de acesso das crianças 

à escola e melhoria da qualidade de ensino através da formação permanente de 

professores”. Logo, era imperioso continuar a preparação de professores para todos os 

subsistemas e, em consequência, assegurar a melhoria da sua prestação. (Pedro Pires). 

E, voltando à narração, referiu-se ainda ao fato de ter desencadeado na ilha do 

Fogo uma fortíssima campanha de alfabetização semelhante àquela que tinha 

desenvolvido na ilha Brava, pois, segundo ele, “todo o pessoal do Partido teria de estar 

altamente mobilizado assumindo a sua condição de educadores e alfabetizadores, não no 

sentido político, mas especialmente no sentido cívico”. (Bartolomeu) 

Um pouco distante do sector da educação por vezes, durante o seu percurso, 

Bartolomeu assumiu as funções de Presidente da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE). Nessas funções, assegurou ter utilizado mais do que nunca a sua formação e 

experiência de educador. Na liderança dessa instituição, presidiu uma Comissão 
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Nacional constituída por representantes dos partidos políticos da jovem democracia 

cabo-verdiana e, daí o apelo à pedagogia e às relações interpessoais fundamentais para o 

funcionamento eficaz da Comissão Nacional de Eleições. Utilizou como estratégias de 

trabalho, as reuniões, o diálogo e a negociação como a forma mais prudente eficaz na 

tomada decisões (Bartolomeu). 

4. Melhorar a envolvente 

Um bom líder é aquele que está sempre preocupado com a melhoria das 

condições de acolhimento dos alunos, dos recursos para a aprendizagem e a formação 

do capital humano. Deste modo, melhorar a envolvente significa englobar tudo o que 

contribui positiva ou negativamente para o sucesso e o insucesso, para o bom ou um 

ambiente escolar hostil.  

Bastantes esforços foram empreendidos em favor do sector da Educação, e 

asseverou que os esforços internos foram complementados com a colaboração de 

parceiros bilaterais e de instituições internacionais, no sentido da construção de novas 

escolas, da produção de manuais e da conceção de novos planos curriculares, cujos 

programas teriam que refletir as aspirações do país independente que nos tínhamos 

tornado. Reiterou que o esforço na busca de parcerias para o prosseguimento dos 

investimentos em favor do sector da Educação e da formação de professores representou 

“uma decisão pertinente e inteligente da sua jovem equipa governativa”. (Pedro Pires) 

A partilha de “know how” por parte de colegas com qualificação para com 

aqueles que não tinham qualificação, constituía uma grande forma de aprendizagem e 

de introdução gradativa de inovações na prática pedagógica de professores e 

correspondia ao apelo do herói do povo cabo-verdiano, Amílcar Cabral que dizia que 

“Quem sabe deve ensinar aquele que não sabe” (Bartolomeu) 

Enquanto professor e como líder educativo tinha plena consciência de que a 

prática letiva eficaz é aquela que é acompanhada da reflexão visando adequar as 

metodologias utilizadas pelos docentes e em consequência na melhoria do processo do 

ensino e aprendizagem das crianças. (Bartolomeu) 

Desenvolveu na IGE um sistema inovador de funcionamento através de núcleos 

designadamente: Núcleo Inspetivo e Pedagógico do Ensino Secundário; Núcleo 
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Inspetivo Administrativo Jurídico e Disciplinar, Núcleo Inspetivo e Pedagógico do 

Ensino Básico. Para a operacionalização dos mesmos, propôs a afetação de um inspetor 

responsável para cada núcleo e, sugeriu rotatividade no processo que funcionava na 

maior parte das vezes em grupos de trabalho (Bartolomeu).  

5. Apostar no trabalho colaborativo 

Para uma liderança eficaz, é fundamental a aposta no trabalho colaborativo e de 

equipa. Deste modo, para o sucesso de qualquer organização seja ela escolar ou de 

índole diferente, é incontornável um relacionamento interpessoal capaz de criar 

motivação de todos os atores e intervenientes motivando-os à interação, à partilha, à 

reflexão, à articulação, à monitorização, avaliação e a reformular e empreender de novo 

em prol de bons resultados (Amândio). 

Para além da cadeira de gestão escolar que recebida no curso de formação de 

professores do ensino primário, nunca teve rigorosamente outra preparação para exercer 

a função de diretor de escola e, acrescentou, “valeu-me as excelentes relações 

profissionais e pessoais com os meus colegas professores, os pais e encarregados de 

educação e especialmente o grande desejo de ver a escola onde eu era o professor e ao 

mesmo tempo diretor, melhor organizada, com melhores resultados em termos de 

aproveitamento escolar e outros domínios de gestão administrativa e pedagógica 

comparativamente às outras escolas da Ilha” (Amândio). 

6. Partilhar a liderança: formar equipas 

É fundamental que os líderes serem capazes de partilhar a sua liderança e 

construírem equipas coesas e produtivas, pois na verdade são as equipas que mudam as 

escolas e/ou as organizações e não as pessoas individualmente. A reflexão e o 

levantamento das informações sobre as necessidades de formação dos professores do 

ensino básico, permitindo-lhe organizar uma “espécie de aulas de formação contínua” 

destinado aos docentes nos centros mais expressivos da ilha como: Nossa Sra. do Monte 

e na própria Vila de Nova Sintra que era a sede política e administrativa da ilha 

(Bartolomeu).  

“O delegado é exatamente aquele que orienta, que partilha, que escuta, que é 

mais um elemento na construção das decisões. O delegado é aquele que valoriza os seus 
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colaboradores. É o líder educativo (…)  e, um bom líder sabe que a melhor liderança é 

aquela que congrega forças (...) a força de um bom líder está na sua capacidade de 

congregação das capacidades e a força do seu coletivo de  colaboradores que tem à 

volta”.(Amândio). 

Nunca me senti “chefe” de ninguém, disse Bartolomeu. Assim, as relações 

interpessoais com os professores, alunos, pais e encarregados de educação, 

colaboradores e a comunidade educativa, era acima de tudo uma relação de um 

“animador” para com a sua equipa de trabalho ao invés de ser aquele que dá ordens 

(Bartolomeu). 

7. Envolver a comunidade 

Partilhar com vista a envolver a comunidade educativa e/ou os profissionais e 

potenciais colaboradores para compreender é o mais importante, caso contrário a missão 

da escola e/ou da organização será impossível. Assim, o papel do líder é chamar toda a 

comunidade educativa: responsáveis pelas autoridades locais, os pais encarregados de 

educação, a família e todos os colaboradores para que conheçam e assumam as ações da 

escola com motivação e determinação e isto resume-se no cumprimento dos objetivos e 

ao sucesso. 

(…) ter privilegiado um modelo de gestão partilhada e, “isso ajudou-me a 

promover o desenvolvimento de valores como a lealdade institucional mas sobretudo 

um ambiente quotidiano de trabalho muito agradável o que seguramente favorece na 

gestão de qualquer instituição de âmbito público ou privado” (…) apostando na 

“promoção de uma gestão aberta, de co-responsabilização, de confiança, partilha, de 

construção e de assunção dos resultados sejam eles positivos ou negativos”, tratando os 

meus colaboradores como legítimos líderes das respetivas unidades educativas e ou 

subsistemas que tutelam, proporcionando-lhes liberdade de ação, disponibilizando-me 

para oferecer o suporte caso necessitem, considerando-me parte integrante nas 

realizações locais e eles dos resultados regionais da Ilha, o respeito mútuo, o espírito de 

entreajuda, solidariedade e amizade funciona, logo a liderança e logo o sucesso da 

educação na Ilha Brava em termos de acesso e de resultados de aprendizagem” 

(Amândio). 
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8. Avaliar e inovar 

As principais ferramentas para credibilização das ações e mobilização dos 

intervenientes na obtenção de resultados positivos são a inovação e a avaliação pelo que 

os líderes conscientes dos riscos que sua escola ou organizações correm, apostam na 

inovação e positividade.  

A gestação desta condição teria sido durante o percurso, pois, “há um processo 

de aprendizagem, durante o qual ajustei o meu comportamento às imposições das 

funções, analisei e avaliei a evolução das situações, no sentido de rever, refazer, inovar 

a fim de fazer melhor. Foi nesse esforço de aperfeiçoamento sucessivo que me fiz líder 

sem sequer me dar conta disso mas sempre numa postura do comprometimento com o 

trabalho quotidiano e na aprendizagem com e na ação, juntamente com os outros 

companheiros de caminhada, que germinaram o líder.” No estilo de pedagogo da 

revolução (Pedro Pires). 

Promoveu relações saudáveis com os parceiros como o Gabinete de Estudos e 

Planeamento (GEP), os responsáveis das instituições de formação, concretamente o IP, 

os responsáveis dos vários projetos de formação como o PROMEF, o Pro-ensino, o 

EBIS de entre outros. Para além desses, o diálogo com o titular da educação era 

constante sobretudo em relação ao enquadramento profissional do pessoal docente: as 

reclassificações, progressões, (…). Enquanto Secretário Geral tinha sob o comando as 

direções chaves a saber: a Direção dos Recursos Humanos e a Direção da 

Administração e Finanças e daí o contributo extraordinário quando se tratasse, por 

exemplo da mobilidade de professores para que pudessem ser formados em exercício de 

funções, a criação da condições legais para elevação salarial por obtenção de novas 

habilitações académicas e ou profissionais, o tempo de aposentação de entre outras 

regalias que decisivamente tornaram a profissão docente mais atraente. (Bartolomeu). 

“A liderança significa, refletir, planificar com os colaboradores, partilhar, 

negociar, implementar, monitorizar para detectar os pontos a melhorar, rever, inovar e 

permitir a equipa a voltar a agir no sentido da performance” (Amândio). 

7.1.5. Para além da liderança. 

A situação ligada à colonização, à transição para a independência, a extrema 



  

 

 

387 

 

 

 

 

387 

escassez de recursos do período pós independência terão contribuído para a assunção de 

determinadas opções, nomeadamente as designações e/ou nomeações para o exercício 

de funções, como por exemplo, as de professor-diretor de escola, delegado do ME. Não 

obstante o respeito pelas decisões e pelas circunstâncias em que iniciaram seus 

percursos profissionais, a análise da qualidade do exercício desses líderes feitas com 

base nos padrões definidos pela NCSL, todos apontam a eleição como a forma mais 

salutar.  

Sobre esse aspeto, Amândio acha que a escolha, designação ou nomeação dos 

delegados deveria ser menos politizado. A bem da educação, acha que deveria passar 

por um concurso público ou eleição dependendo das condições que forem criadas para o 

efeito. Considera que passados mais de quatro décadas após a independência, já é altura 

do sistema ter quadros com formação específica para o exercício dos funções como: 

delegados do ME, supervisores/coordenadores pedagógicos, gestores e diretores de 

escolas e, por isso, no seu entender é necessária a realização de formação em exercício 

para a capacitação daqueles que exercem esse tipo de responsabilidades.  

Entretanto, disse: “não ter dúvida nenhuma que os professores que por via da 

necessidade foram “desviados” e transformados professores –diretores de escola, 

delegados, e gestores, têm-se revelado “grandes líderes educativos”. Esses líderes 

educativos no seio dos quais ele se incluiu, baseiam o seu dia a dia de gestão, como se 

se tratasse da gestão da aprendizagem das crianças e em consequência fá-lo-ão com 

carinho como se de criança se tratasse e, com muita determinação.  

Na ótica de Amândio as leis são fundamentais para a gestão de qualquer 

instituição e de qualquer sistema, sendo ele educativo ou não e, do ano letivo de 

1988/89 quando começou a trabalhar ao momento atual, as coisas mudaram 

enormemente devido à introdução de novas leis, porém esses dispositivos legais devem 

ser objeto de revisão, adequação gradativa e oportuna, inclusivamente como forma de 

torna-las mais atrativas em prol de uma gestão e administração na linha, nomeadamente 

da autonomia das escolas.   

Sem pestanejar, Amândio afirmou que não se sente totalmente limitado, mas 

entende que, caso tivesse maior autonomia poderia fazer muito mais. Continuando ainda 

sobre essa mesma questão, ele elucida que uma maior autonomia financeira, uma gestão 
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um pouco mais descentralizada e virada para o contexto local favoreceria grandemente 

o desenvolvimento da educação na ilha. Acrescentou ainda que se houvesse uma 

mudança de postura ao nível da gestão financeira, muitos benefícios traria ao nível da 

coordenação pedagógica, na gestão e organização das escolas e do sistema educativo de 

uma forma geral. 

“Para além da liderança”, na sua gestão Bartolomeu tentou promover mudanças, 

por exemplo, no concernente à ligação entre a teoria e a prática chamando para o 

enriquecimento da prática educativa, outras iniciativas inovadoras como, a criação de 

hortos escolares que rapidamente se multiplicaram em quase todas as zonas da Ilha 

Brava.  

Elaborou com os seus colaboradores e valorizou imensamente projetos de 

desporto escolar, jornal escolar, ligação escola-comunidade e animação cultural, através 

de um leque diversificado de iniciativas, em toda a ilha (…) “procurou trazer a cultura 

para dentro da escola, fazendo com que os poemas e as músicas de Nhô Tatai (como as 

gentes da Brava chamavam a um dos maiores poetas cabo-verdianos de todos os 

tempos, Eugénio Tavares, que ali viveu) integrassem as atividades escolares, (…) a 

solução engenhosa e criativa foi apelar à participação de artistas locais, quase todos pais 

e encarregados de educação, trazendo-os para a escola, de modo a partilharem o seu 

saber com os professores, alunos e toda a comunidade educativa. 

Antes do longo percurso de lideranças, “Tínhamos uma prática anterior, pois, 

trouxemos da Luta de Libertação para o Governo os princípios de poupança e de 

responsabilidade pessoal e, assim, constituímos um governo pequeno, com apenas 10 

ministros”. Aliado à necessidade de poupança, outra grande preocupação eram as 

finanças públicas, disse ele, e o grande desafio era: “onde e como íamos buscar os 

recursos?”  

Ainda muito para além da liderança e por detrás do líder estava a “pessoa” o 

“cidadão” com uma grande preocupação de agir e comportar-se com o sentido de 

responsabilidade falando para si mesmo que “ isto não pode falhar (…); com espírito de 

busca de resultados, numa perspetiva de competição e de comparação com a situação 

herdada do regime colonial português; repetia para ele mesmo que não podia de forma 

alguma fazer menos que o regime colonial tinha feito para o país dele (…) e, Pedro 
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Pires disse “procurei sempre fazer mais e melhor!”   

Durante os primeiros anos de independência encabecei as campanhas cívicas de 

arborização e a plantação de muitos milhares de árvores na década de oitenta! (…) Foi 

uma forma simples de estimular o voluntariado, a participação e a responsabilização; 

(…) esse é o papel de um líder”; concluiu: “julgo que há alguma coisa de atrativo na 

minha forma de estar e de conviver com as pessoas, nesta intenção de obter delas o 

maior contributo possível.” O percurso de 50 anos de lideranças nos mais diversos 

sectores da vida militar, social e económica do país, tem a ver com as relações do líder 

com a sua equipa, com a sociedade civil ou com “o povo” de uma forma geral (…), 

prefere que sejam outras pessoas, (os outros) a fazer essa apreciação do percurso dele, 

todavia, de uma coisa tinha a certeza, “adora estar com as pessoas e tem dificuldades em 

estar longe da convivência dos seus companheiros de caminhada; gosta de trocar ideias 

e opiniões; talvez, estas qualidades pessoais tivessem contribuído para fazer dele um 

líder”. 

7.1.6. Líderes e seguidores. 

Se é certo que “A situação cria os líderes”, como afirmam Bolman e Deal, 

citados por Lorenzo Delgado (2005: 371), também parece poder compreender que 

alguns possuem um potencial diferente de outros, como Pedro Pires, por exemplo, e 

para se poderem manifestar como tal.  

No caso de Bartolomeu e Amândio, o início é semelhante, mas com diferenças 

em termos de ligação e lideranças político-partidárias. Bartolomeu afirma-se (…) “ter –

se apoiado do seu potencial, da sua formação de educador para exercer com sucesso 

lideranças de escolas, delegações e dos mais diversos domínios e instituições do sistema 

educacional bem como a atividade politica e outras lideranças externas ao setor da 

educação”. 

De todo o modo, os três protagonistas desta tese afirmam terem-se munido da 

“pedagogia”, unir esforços de todos colaboradores na busca de melhores resultados, 

como se “ a Delegação da Educação fosse uma continuidade da sala de aula”, aludiu 

Amândio. E, através do “educador”, do desempenho quotidiano, foi-se construindo o 

líder. Sobre isso, o autor Glanz (2003: 160), refere que: 
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Não há nenhuma varinha mágica capaz de criar um líder. Precisamos de 

compreender e valorizar o facto de que o potencial de liderança está presente em todos 

os educadores. A questão é encontrar a melhor maneira de desenvolver os 

conhecimentos, competências técnicas e, sobretudo, os atributos necessários ao 

preenchimento do vazio de liderança existente nas nossas escolas. 

O caso de Bartolomeu e Amândio, demonstra que o “vazio” de lideranças que 

pudesse existir nas escolas, polos educativos, Delegações de Educação, bem como de 

outros serviços e departamentos, foram preenchidas com professores que a partir do 

exercício da prática pedagógica, desenvolveram com performance funções de 

administração, direção e gestão. Isso fez com que ao longo das respetivas trajetórias 

“nascessem líderes e lideranças fortes”, com visão estratégica, sentido de missão, 

objetivos claros, ambiente escolar saudável ao serviço da comunidade educativa, mas 

acima de tudo cidadãos preocupados a qualidade do sistema educacional e o 

desenvolvimento do país. 

7.1.7. Limitações e perspetivas de desenvolvimento da investigação. 

É muito importante referir que no final de uma determinada ação, e muito 

especialmente um trabalho de pesquisa, o investigador estar eventualmente em melhores 

condições de a realizar com mais qualidade apresentando os motivos que o levaram a 

adotar e agir de forma diferente, refletir sobre o caminho e procedimentos escolhidos.  

7.1.7.1. A escolha do tema. 

O facto do tema da liderança escolar, ser relativamente pouco explorado ainda, 

faz com que seja simultaneamente um desafio e uma oportunidade atestada para quem 

se interessa pela temática, lançar mãos a uma área de pesquisa onde poucos 

investigadores têm trabalhado, apesar da acrescida importância que vem ganhando nos 

últimos anos, dado à evolução do sistema educacional no que concerne à 

infraestruturação.  

Obviamente que ao finalizar um trabalho de investigação, está-se mais em 

condições do que no início, para eventualmente a realizar de forma diferente, com 

reflexões relativamente às opções feitas em determinados contextos ainda que não 

sejam substancialmente distintos, poderão constituir mais-valias para um país insular e 



  

 

 

391 

 

 

 

 

391 

com as características de Cabo Verde.  

Conclui-se que apesar de ser limitador, ter poucos estudos sobre a realidade 

cabo-verdiana, é profundamente gratificante poder contribuir para o seu melhor 

conhecimento. 

7.1.7.2. O corpus da investigação. 

Com plena consciência dos riscos, mas também das potencialidades, optou-se 

pela realização de um trabalho fundamentalmente baseado em depoimentos verbais, 

sugerindo aos atores um recuo no passado para falarem do seu presente. 

Com efeito, as singularidades, a possibilidade de estudar o percurso de vida 

pessoal e profissional de um ser único, de penetrar na intimidade de alguém que se abre 

e deixa escorrer os seus pensamentos, as suas dúvidas, os seus anseios e expectativas, as 

suas desilusões e sucessos, conforme se referiu no início, eram as reais inquietações da 

investigadora.  

Assim sendo, o presente trabalho é resultado de grande conivência entre a 

investigara e os entrevistados, não significando todavia que esta se deixou envolver pelo 

objeto de estudo, pelo contrário, procurou manter a distância necessária de modo a não 

perder o foco do fundamental que pretendia alcançar. Porém, essa cumplicidade resulta 

de o sujeito fornecer à investigadora as informações únicas que possui e que jamais a 

elas poderia ter acesso por outras vias, organizá-las, analisá-las, descodificá-las, trata-las 

de forma a obter os resultados inicialmente pretendidos. 

A alocução dos sujeitos constituiu o corpus exclusivo da investigação e se esta 

foi uma opção deliberada, é necessariamente uma limitação  

No entanto, a preocupação de fidelidade em relação à alocução dos sujeitos 

dispensou a consideração no trabalho final da utilização de anotações de campo ou de 

qualquer outro auxiliar da investigadora que de algum modo pudesse refletir os 

sentimentos deste na leitura do material gravado.  

7.1.7.3. A metodologia qualitativa. 

A utilização apenas de princípios e instrumentos típicos da metodologia 

qualitativa também foi uma opção assumida desde o início. Para chegar ao âmago dos 
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sujeitos não se apresentou ao investigador outro caminho. 

Naturalmente que se tem a consciência plena de que esta opção é discutível, mas 

também está hoje claro, e a mera consulta das fontes bibliográficas específicas 

referenciadas comprova-o, que a investigação qualitativa tem estatuto de primeiro plano 

e que permite chegar onde técnicas quantitativas jamais teriam acesso. 

Não se duvida que esta opção poderá será entendida por alguns como limitadora, 

mas nas circunstâncias presentes a polémica terá necessariamente de ser desvalorizada 

face ao grau de profundidade que se conseguiu na abordagem mais íntima dos sujeitos 

deste trabalho de investigação. 

7.1.7.4. O estudo de três casos. 

O facto de se ter estudado três sujeitos também pode ser considerado um número 

escasso embora sejam conhecidas investigações que incidem sobre um só sujeito e nem 

por isso deixam de ser consideradas com validade científica. “O estudo de caso consiste 

na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico.” (Merriam, citado por Bogdan e 

Biklen, 1991: 89) 

A opção por três sujeitos visou permitir contrastar três histórias de vida 

diferentes, três experiências profissionais similares, não para as qualificar, mas para 

tornar mais rica a investigação. Poder-se-á sempre dizer que se podiam ter utilizado 

mais sujeitos, o que é verdade, mas tendo em conta os objetivos da investigação, não 

pareceu que fosse beneficiar de forma significativa o resultado final.  

7.1.7.5. A grelha de análise do perfil.  

Finalmente, a utilização dos critérios do National College for School Leadership, 

para proceder á despistagem do perfil entre gestor e líder dos três sujeitos do estudo, 

teve em conta a instituição em causa, os objetivos e o trabalho meritório que vem 

realizando e o impacto que as suas orientações assumem no contexto do sistema 

educacional da Inglaterra e outros contextos europeus.   

Ter-se optado assim poderá constituir uma limitação, na medida em que existem 

centenas de outros critérios utilizados. Também é verdade que a investigadora podia ter 

definido seus próprios ou utilizar outras. Apesar das reflexões próprias do início por 
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parte da investigadora vislumbrou os benefícios que traria para o estudo, daí a decisão 

comprovada que trabalhar com critérios largamente experimentados garantiria maior 

fiabilidade ao resultado pretendido, e permitiria aproximar os princípios da realidade 

prática. 

7.1.7.6. Perspetivas de desenvolvimento da investigação. 

O passo seguinte numa investigação deste tipo, ou tal como a investigadora a 

encara, é passar do estudo do sujeito para os que com ele diretamente interagem. 

O perfil definido nos três casos estudados resulta da informação recolhida 

através da fala dos sujeitos da investigação, refinada pelo investigador e parcialmente 

utilizada para a partir de um instrumento normalizado verificar a compatibilidade do 

perfil individual com os critérios gerais que definem qualidades e competências que os 

líderes educativos devem possuir. 

Os autores Goleman, Boyatzis e McKee (2003) referem que, “avançando um 

passo na investigação pode passar-se da esfera do individual para a do coletivo, para a 

da organização onde o sujeito exerce uma função de topo, e contrastar os resultados 

obtidos com as opiniões e representações dos pares sobre o líder, estudando 

simultaneamente o complexo de lideranças alternativas ou intermédias e podendo 

concluir sobre se a liderança primal do líder tem ou não as características da liderança 

ressonante.   

Entretanto, se se tratar não apenas de um individuo, mas de um estudo que 

implica distintos atores que interagem numa organização - uma escola - parece 

adequado poder restringir-se a investigação a um único estudo de caso, onde membros 

dos vários órgãos e parceiros educativos, e deste modo um número maior de indíviduos, 

possam também transformar-se em sujeitos de estudo. 
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9. ANEXOS 

Anexo I: Antiga Lei de Bases do Sistema Educativo - Decreto - Lei nº 103/III/1990, o 

antigo organograma do sistema educativo, Legislação sobre as Delegações do ME e 

Polos Educativos do Ensino Básico.   

 



  

 

 

440 

 

 

 

 

440 

 

 

 



  

 

 

441 

 

 

 

 

441 

 

 

 



  

 

 

442 

 

 

 

 

442 

 

 

 



  

 

 

443 

 

 

 

 

443 

 

 

 



  

 

 

444 

 

 

 

 

444 

 

Anexo II: Atual Lei de Bases do Sistema Educativo - Decreto-Lei nº 2/2010 de 7 de 

Maio. 
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ANEXO III: Criação do Instituto Pedagógico de Cabo Verde – e o processo de 

corporização das Escolas de Formação de Professores do Ensino Básico (EFPEB) no IP 

- Decreto-lei n° 18/88 de 2 de Março e o O Decreto-Regulamentar nº 12/94 de 29 de 

Dezembro. 
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Anexo IV: B.O: nº 9, IIª Série, Suplemento de 5 de Março de 2010) relativo à 

Delegação do ME da Ilha Brava -Galardoada com Medalha de Mérito Educativo -

Reconhecimento no desenvolvimento das políticas educativas nacionais. 
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Anexo V: Transcrição das entrevistas aos sujeitos da investigação. 
 
Pedro Pires 
 
TCSB- Selecionámo-lo para a entrevista por ser reconhecido como um destacado 
Combatente da Liberdade da Pátria, o primeiro Chefe do Governo no período Pós- 
colonial, por ter orquestrado e conduzido toda a dinâmica da fase de transição de um 
regime revolucionário de partido único para o regime democrático entre 1991 e 2001, 
por ser Presidente da República e por inerência de funções é quem nomeia os 
Embaixadores, enfim pelas, mudanças introduzidas, no que respeita ao item liderança. 

 
Como o objetivo último que nos mobiliza é contribuir para um melhor 

conhecimento sobre a construção do líder e como é que o seu desempenho terá 
influenciado o desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano, designadamente a 

formação de professores no período pós-colonial, em suma interessa-nos conhecer a 
“história de vida”, como se foi construindo o Combatente, o Primeiro-ministro e o 
Presidente, o que pensa das funções que exerceu, e de que forma no exercício desses 
cargos, contribuiu para e elevação dos indicadores de desenvolvimento particularmente 
da formação de professores e do sistema educativo cabo-verdiano de uma forma geral. 
Os dados recolhidos destinam-se a fins puramente académicos. 
 
1. Nascimento, família, infância  
1.1. Vamos começar pelo seu nascimento. Onde nasceu? Quando? 
1.2. Qual era a profissão dos seus pais e o seu nível de escolaridade? 
1.3. Fale-nos de algum (s) aspeto (s) do ambiente social e cultural do meio em que vivia a 
sua família, durante a sua infância, que considere especialmente marcante (s) na sua 
evolução pessoal e profissional. 

 
2. Primeiras memórias escolares 
2.1. Que tipo de aluno era em termos de aproveitamento e de comportamento?  
2.2. Que papéis costumava assumir nas atividades de grupo formais /informais? 
2.3. Fale-nos das memórias que guarda da sua passagem pelo jardim-de-infância e escola 
primária, sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado nas suas opções de 
vida pessoal e profissional. 

 
3. Pré-adolescência e frequência do ensino básico 
3.1. Que tipo de escola (s) frequentou? 
3.2. O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças significativas? 
3.3. E a sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros?  
3.4. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua 
passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado 
nas suas opções de vida pessoal e profissional. 

 
4. Adolescência e ensino secundário 
4.1. Que tipo de escola (s) e curso (s) frequentou? 
4.2. As opções que fez foram individuais ou foi influenciado por alguém?  
4.3. O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças significativas? 
4.4. E a sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros? 
4.5. Fale-nos de atividades que tenha desenvolvido durante este período, de natureza 
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associativa, paroquial, política ou outra. 
4.6. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua 
passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado 
nas suas opções de vida pessoal e profissional. 

 
5. Idade adulta e ensino médio/superior 
5.1. Que escola (s) e curso (s) frequentou? 

5.2. As opções que fez foram individuais ou foi influenciado por alguém? 
5.3. Fale-nos do seu perfil enquanto aluno.  
5.3. Já então se inclinava para vir a ser líder, Primeiro-ministro, Presidente da República?  

5.4. Que relações tinha com os líderes da sua escola?  

5.5. Fale-nos de atividades que tenha desenvolvido durante este período, de natureza 
associativa, paroquial, política ou outro. 
5.6. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua 
passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado 
nas suas opções de vida pessoal e profissional. 

5.7. Antes de ingressar no mundo do trabalho teve alguma experiência de trabalho? 
Qual? 
 
6. O ingresso na profissão no mundo do trabalho 

6.1. Conte-nos como ingressou no mundo do trabalho. Em que ano, em que tipo de 
trabalho. 
6.2. Quantos anos exerceu nessa profissão? 
6.3. Descreva como era o seu relacionamento com os colegas, funcionários, órgãos de 
gestão, superiores hierárquicos, parceiros do seu serviço.  
6.4. Que cargos desempenhou, até se ter tornar combatente da liberdade da pátria? 
6.5. Que recordação guarda desses tempos? Tinha nessa altura alguma relação com 

escolas ou formação de professores? 

6.6. Fale-nos de atividades exteriores ao seu trabalho de natureza associativa, paroquial, 
política ou empresarial que tenha desenvolvido durante este período. 
6.7. Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente, sobre 
factos ou acontecimentos que o tenham mais tarde influenciado nas suas opções de líder 
nas instâncias mais elevadas do desenvolvimento do país? 

 
7. O exercício num órgão diretivo/liderança partidária  
7.1. Como se tornou líder/responsável partidário? Em que ano, em que tipo de serviço, 
cargo, funções? 
7.2. Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? 
7.3. Possuía preparação específica para o cargo? Qual? 
7.4. Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto para 
se dedicar à liderança? 

7.5. Como evoluiu a sua carreira antes de se ter tornado Primeiro-ministro em 1975? 
7.6. Recorde como passaram a ser as suas relações com os colegas de partido, os 
funcionários no momento em que era o líder/responsável por um determinado sector? 
7.7. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo designadamente na 
planificação dos seus trabalhos? 
7.9. Aceitaria manter-se mais tempo do que esteve nesse cargo de liderança? Porquê? 
7.10. Fale-nos de atividades exteriores aos cargos, político, paroquial ou empresarial 
que tenha desenvolvido durante este período? 
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7.11. Recorde algum (s) acontecimento (s) ocorrido neste período, que possa (m) ter 
influenciado de forma decisiva a sua evolução líder do pequeno país insular nos 
primeiros momentos da sua independência? 

 
8. O exercício enquanto Primeiro-ministro de Cabo Verde de 1975 a 1990 
8.1. Como se tornou chefe do Governo da 1° República de Cabo Verde? Em que ano? 
8.2. Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? 
8.3. Possuía preparação específica para o cargo? Qual? 
8.4. Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto para 
se dedicar à chefia/liderança? 
8.5. Fale-nos dos objetivos do governo em relação ao sector da educação em Cabo 
Verde. Qual era o seu papel na materialização desses objetivos? Durante quanto tempo 
exerceu esse papel? 
8.6. Recorde como eram as suas relações com os antigos colegas combatentes da 
liberdade da Pátria? Terá mobilizado recursos em favor da educação e em particular em 
benefício da formação de professores? 
8.7. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo. 
8.8. Recorde como procurou aprofundar a sua preparação para o exercício das funções. 
8.9. Aceitaria manter-se mais tempo do que esteve no cargo? Porquê? 
8.10. Recorde algum (s) acontecimento (s) ocorrido neste período, que possa (m) ter 
influenciado de forma decisiva na mobilização de recursos para o desenvolvimento do 
sector educação, formação de quadros e particularmente a formação de professores? 
 
9. O seu exercício como Presidente da República de Cabo Verde 
9.1. Como se tornou chefe de estado de Cabo Verde? Em que ano? 
9.2. Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? 
9.3. Possuía preparação específica para o cargo? Qual? 
9.4. Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto para 
se dedicar à chefia/liderança? 
9.5. Fale-nos dos objetivos do estado com relação ao desenvolvimento do sector da 
educação Durante quanto tempo exerceu esse papel? 
9.6. Recorde como eram as suas relações com outros chefes de estado de outros países? 
E com o Primeiro-ministro? 

9.7. Recorde os temas de debate com os seus súbditos ligados à formação ao sector 
educação e à qualificação do capital humano. 
9.8. Fazia o seguimento do desenvolvimento do sector educação? Da formação de 
professores? Como? Com que objetivo? 
9.9. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo. 
9.10. Recorde como procurou aprofundar a sua preparação para o exercício das funções. 
9.11. Aceitaria manter-se mais tempo do que esteve no cargo de Chefe de Estado? 
Porquê? O termo Chefe nunca o deixou constrangido? 
9.12. Fale-nos dos resultados: desempenho dos ministros da educação, professores do 
ensino básico, dos alunos, das famílias e da sociedade civil em matéria de educação. 
9.13. Recorde algum (s) acontecimento (s) ocorrido neste período, que possa (m) ter 
influenciado de forma decisiva a sua evolução como responsável/dirigente/líder em 
outros domínios? 
 
10. A sua 1ª experiência como Primeiro-ministro  
10.1. Como chegou a Primeiro-ministro? Tratou-se de iniciativa de uma pessoa, ou de 
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um movimento de grupo. Foi eleito ou nomeado? Refira a legislação de enquadramento. 
10.2. Para além das suas atividades profissionais tinha algum envolvimento relevante na 
comunidade ou militância de natureza político-partidária reconhecida? 
10.3. Em caso afirmativo, como influiu esse facto na sua atividade de Primeiro- 
Ministro? 
10.4. Que ministérios o preocupavam mais? 
10.5. Descreva como eram as suas relações com os membros do executivo, presidentes 
de instituições e escolas de formação de professores designadamente, diretores de 
serviços, diretores de escolas secundárias, delegados do ministério da educação, os 
gestores de polos educativos, diretores de escolas satélites, os estudantes a nível do 
ensino superior, médio, formação profissional, secundário, os alunos do ensino básico, 
os funcionários, as Associações de Estudantes, os pais e encarregados de educação e as 
famílias. 
10.6. Descreva-nos algumas das características mais particulares das relações com 
autoridades educativas, designadamente, as ligadas à planificação, conceção dos Planos 
de Desenvolvimento Nacional, Planos de Estratégicos em particular do sector da 
educação?  
10.7. Sob a sua direção promoveu algum programa especial de modernização legislativa 
e ou administrativa e de aperfeiçoamento profissional de docentes? 
10.8. Qual é o seu papel na melhoria dos resultados na elevação da taxa percentual de 
professores com formação para o exercício da docência no ensino básico? 
10.9. Analisava-os habitualmente com os responsáveis do sector educação e outros 
responsáveis pela formação de professores? Definia os objetivos a alcançar e 
comunicava-os a todos os responsáveis pela formação de professores? Avaliava os 
resultados e agia em conformidade? 
10.10.Quais foram os principais desafios que se lhe colocaram como Primeiro -
Ministro? Mantiveram-se os mesmos desde o início ou foram mudando ao longo do 
tempo em que exerceu o cargo?  
10.11. Que juízo faz do seu desempenho, da sua época em termos de impacto da 
formação de professores no desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano? 
10.12. Descreva a estrutura de decisão formal e informal do Gabinete do Primeiro-
Ministro. Quem fazia o quê, no Conselho de Ministro? 
10.13. E o processo subjacente às suas tomadas de decisão enquanto Primeiro-ministro, 
quando estivessem em causa, designadamente, orçamentos, mobilização de recursos 
para a formação de docentes, questões pedagógicas. Decidia sozinho? Em reuniões 
colegiais? Ouvia pareceres? Com quem se aconselhava?  
10.14.Sente-se responsável por traçar as grandes linhas estratégicas que dinamizaram o 
desenvolvimento do sector da educação e a formação de professores do ensino básico? 

10.15.Sumarize numa frase curta o objetivo primordial da educação e da formação de 
professores do ensino básico. 
10.16.Que meios teve ou mobilizou para introduzir mudanças nos modelos de cursos 
alternativos de formação de professores do ensino básico e outros processos quando 
considera que algo não estava a funcionar bem? 
10.17.Descreva-nos as atividades que realizava num dia vulgar como Primeiro-ministro. 
É o que esperava quando iniciou funções? Gostava de fazer diferente? Especifique. 

10.18.Assume-se como o protagonista no desenvolvimento do sector educação, o 
responsável pelo trabalho de formação de quadros e do capital humano de 1975 a 1990, 
ou sente que a responsabilidade é repartida pelos detentores dos vários cargos? Dê 
exemplos. 
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10.19.Alguma vez sentiu-se limitado na sua capacidade de ação pelo enquadramento 
legislativo em que tinha de agir? Como contornou/resolveu a situação? Fundamente. 

10.20.Como encara o seu relacionamento com as estruturas dos serviços centrais e 
serviços desconcentrados do seu governo?  
10.21.Alguma relação particular com Ministros da Educação ou responsáveis dos 
institutos e escolas de formação? 
10.22.E com as Associações de Pais e famílias? 
10.23.Que opinião tem sobre o modo como se processa o acesso aos cargos de liderança 
em Cabo Verde? 
10.24.Como considera a questão da formação de professores no contexto da seleção dos 
gestores do processo? 

10.25.Para si na escolha dos gestores/diretores é mais relevante a formação prévia, a 
formação complementar ou a aprendizagem que tem feito no dia-a-dia? Especifique. 

10.26.Que tipo de formação específica para o cargo fez ao longo do tempo em que tem 
exercido estas funções de liderança? 
10.27. Foi Primeiro-Ministro durante quanto tempo?  
10.28.Para si um Primeiro-ministro é um “primus inter pares” ou um “principal”? 
Clarifique. 
Comente as virtudes e defeitos de se transformar o professor do ensino básico ou um 
funcionário em gestor versus líder nas escolas do ensino básico e instituições ou escolas 
de formação. 
10.29. A sua perspetiva de fundo enquanto Primeiro-ministro ou Presidente da Republica 
é a de um administrador/gestor ou a de um líder? O que significa para si uma coisa e 
outra?  
10.30. Que balanço faz do seu exercício enquanto Primeiro-ministro e enquanto Presidente 
da Republica, no que respeita à educação e à formação de professores? 

10.31.Que dicas daria a um candidato a Primeiro-ministro ou Presidente da Republica 
sobre a melhor forma de gerir o sector da educação e em particular o processo da 
formação de em Cabo Verde? 

 
11. A sua relação com o corpo diplomático, a cooperação internacional e a 
mobilização afetação de recursos para o sector educação/formação 
11.1. Como é que desencadeou as relações diplomáticas em Cabo Verde? Os diplomatas 
de Cabo Verde no exterior são eleitos ou nomeados? Refira a legislação de 
enquadramento. 
11.2. Para além das suas atividades profissionais tinha antes algum envolvimento 
relevante de relações externas e de cooperação reconhecida? 
11.3. Em caso afirmativo, como influiu esse facto na sua atividade de Primeiro-ministro 
e Chefe de Estado? 
11.4. Que serviços de cooperação ou relações externas teve mais peso no exercício 
dessas funções? 
11.5. Descreva como eram as suas relações com os outros membros do executivo, 
embaixadores, cônsules, diplomatas no geral, e as comunidades cabo-verdianas 
diasporizadas do mundo inteiro. 
11.6. Descreva-nos algumas das características mais particulares das relações com 
autoridades do sector da educação, designadamente, as ligadas à mobilização de 
recursos para o desenvolvimento do sector da educação e em particular para a formação 
de professores do ensino básico, superior e formação pós graduadas no país e no 
exterior. 
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11.7. Sob a sua direção promoveu algum programa especial de modernização legislativa 
e ou administrativa e de aperfeiçoamento da relações exteriores de Cabo Verde? Fale-
nos de alguma parceria específica que o tenha marcado. 

11.8. Qual é o seu papel na melhoria do desempenho de Cabo Verde enquanto 
estado/país.  
11.9. Analisava habitualmente os resultados com os seus colaboradores e agia em 
conformidade? 
11.10.Quais foram os principais desafios que se lhe colocaram enquanto Primeiro-ministro 
e enquanto Chefe de Estado? Mantiveram-se os mesmos desde o início ou foram 
mudando ao longo do tempo em que exerceu o cargo?  

11.11. Que juízo faz do seu desempenho enquanto Primeiro-ministro e Chefe de Estado 
da sua época em termos de impacto na colocação de Cabo Verde no grupo de países de 
Rendimento Médio? Os indicadores de desenvolvimento e os da educação em particular 
terão influenciado? 
11.12. Descreva a estrutura de decisão formal e informal da Presidência da República. 
Quem faz o quê, no que concerne à decisão/nomeação de Embaixadores, Cônsules, 
outras representações diplomáticas, estudantes a diáspora espalhada pelo mundo, etc 
11.13. E o processo subjacente às suas tomadas de decisão enquanto Presidente da 
República, quando estivessem em causa, designadamente, orçamentos, mobilização de 
recursos para a formação no exterior, bolsas de estudos, ajudas públicas Decide 
sozinho? Em reuniões colegiais? Ouvia pareceres? Com quem se aconselha?  
11.14.Sente-se responsável por traçar as grandes linhas estratégicas que dinamizaram a 
cooperação internacional nos 15 primeiros anos da independência? 
11.15.Sumarize numa frase curta o objetivo primordial da cooperação internacional e o 
impacto das ajudas no desenvolvimento e especificamente na formação de professores 
em Cabo Verde. 
11.16.Que meios teve ou mobilizou para introduzir mudanças no sector da educação e 
no desenvolvimento das instituições de formação, pós-secundária, média e superior em 
Cabo Verde? 
11.17.Descreva-nos as atividades que realizava num dia vulgar como Primeiro-ministro. 
É o que esperava quando iniciou funções? Gostava de fazer diferente? Especifique. 

11.18.Assume-se como um dos protagonistas no proceso da parceria especial com a 
União Europeia. 
11.19.Alguma vez, sentiu-se limitado na sua capacidade de acção pelo enquadramento 
legislativo em que tinha de agir? Como contornou/resolveu a situação? Fundamente. 

11.20.Como encara o seu relacionamento com as estruturas e os serviços do estado e do 
país?  
11.21.E com os embaixadores, cônsules? 
11.22.E com as comunidades da diáspora? 
11.23.Que opinião tem sobre o modo como se processa o acesso aos cargos de liderança 
em Cabo Verde? 
11.24.Como considera a questão da política externa de Cabo Verde no contexto da 
seleção dos Embaixadores, Cônsules? 

11.25.Para si na escolha dos Embaixadores e Cônsules é mais relevante a formação 
prévia, a formação complementar ou a aprendizagem que tem feito no dia-a-dia? 
Especifique. 
11.26.Que tipo de formação específica para o cargo fez ao longo do tempo em que tem 
exercido funções de liderança nos mais altos cargos do estado e da nação cabo-
verdianas? 
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11.27. Ė Presidente da República há quanto tempo? 
11.28.Comente as virtudes e defeitos de se transformar o professor do ensino básico ou 
um funcionário em Embaixador, Cônsul versus líder nas Embaixadas e Consulados. 
11.29. A sua perspetiva de fundo enquanto Primeiro-ministro e enquanto Presidente da 
Republica é a de um administrador/gestor ou a de um líder? O que significa para si uma 
coisa e outra?  

11.30. Que balanço faz do seu exercício enquanto Primeiro-ministro e Chefe de Estado 
cabo-verdiano, no que respeita à formação de professores? 
11.31.Que dicas daria a um candidato a Primeiro-ministro e Presidente da República 
sobre a melhor forma de promover o desenvolvimento do sector da educação e em 
particular da formação de professores em Cabo Verde? 
 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
Transcrição da Entrevista com o Comandante Pedro Pires 
Escritório da Fundação Amílcar Cabral 
Pleatêau 
Cidade da Praia 02 de Fevereiro de 2012 
Cabo Verde 
 
TCSB- A realização desta entrevista insere-se nas actividades do trabalho de campo de 
uma tese de Doutoramente A sobre o tema, “ Lideranças e Formação de Professores em 
Cabo Verde. Os dados recolhidos destinam-se a fins puramente académicos. 
 
TCSB- Nascimento e Ensino Primária 
O Comandante Pedro Pires, nasceu nos arredores do vulcão, mais precisamente na 
localidade de Santana , Chã das Caldeiras, ilha do Fogo, região sotavento do 
Arquipélago de Cabo Verde. 
Fez a Instrução Primária na Vila de São Filipe também na ilha do Fogo. Na mesma vila 
fez a preparação para o exame de “Admissão aos Liceus” na altura apenas dois, sendo 
um na ilha de Santiago, o Liceu Adriano Moreira e o Liceu Gil Eanes na ilha de São 
Vicente da região de Barlavento.  
TCSB - Ensino Secundária 
A preparação para  a “ Admissão aos Liceus” explicou o Comandante Pedro Pires, era 
feito numa espécie de ensino privadao, designado de “Explicação” onde foi preparado 
para se submeter ao teste aplicado aos alunos após terminarem a 4ª Classe e era a única 
porta de entrada para o ensino liceal. Fez toda a preparação para a admissão aos liceus 
na ilha do Fogo. Nessa altura, disse ele, que houve uma espécie de reforma do sistema 
de ensino que antes da entrada dele era composta pelo  3º 6º e 7º passando depois  para 
o 2º, 5º e o 7ºano. Apesar de estar mais próximo da Cidade da Praia, ilha de Santiago, 
foi fazer o exame em São Vicente Naquela cidade fez também em regime de explicação 
o 4º ano e ingressou no liceu no 5º ano. Contou-nos que na altura houve uma reforma no 
sistema e o ensino liceal que era constituido por três níveis  passando a ter apenas dois. 
E, desta forma, passou essa época da sua vida, entre a ilha de São Vicente e o interior da 
liha do Fogo onde residia com os pais. 
Em São Filipe o pai tinha uma loja e ele era uma espécie de Caixeiro. Entre a Vila de 
São Filpe e o campo, durante três anos, fez o que qualquer criança ou adolescente da 
época faria:trabalho agrícola, cuidar de animais. Passou mais ou menos 3 anos sem 
estudar. Passando esses 3 anos o pai dele quiz que viesse para a Praia onde fez o terceiro 



  

 

 

459 

 

 

 

 

459 

na Praia em regime de explicação permitiu-lhe inscrever-se no quarto ano do liceu e em 
São Vicente onde estudou até o 7º ano do Liceus que era na altura o terminal. 
Pedro Pires diz que é nesse percurso é que foi aprendendo a viver a realidade da vida, 
com muita luta entre as ilhas do Fogo, Cidade da Praia na ilha de Santiago e a Cidade 
do Mindelo na ilha de São Vicente. 
TCSB - Vida adulta 
Durante a sua vida de infantil, nem da adolescência e ou de preparação nas escolas de 
“explicação para Admissão aos Liceus. Na altura tinha havido uma reforma no sistema 
de ensino colonial onde era obrigatório a prestação de exames no 3º , 6º e 7º anos e 
passou a ser no  2º 5º e 7º anos. De modo que para ter acesso ao Liceu teve de fazer o 3º 
ano em regime de explicação na cidade da Praia para ter ao 4º ano do liceu em São 
Vicente”. Respondendo à nossa questão disse que não  não participou de nenhuma 
associação, grupo ou algo semelhante, pelo menos organizado,  
Confidenciou-nos que foi uma fase durante a qual a sua personalidade se foi 
construindo, a sua vida moldada para mais tarde aparecer em Portugal. A familia, os 
irmãos, os primos, os tios, foram os elementos mais próximos da sua fase de 
crescimento e com quem conviveu e, considera as relações de familia como sendo 
aquelas que mais frequentou, onde aprendeu e cresceu pois que nunca participou em  
grupos ou algo organizado à excepção de coisas que crianças da sua idade fariam. 
Fez um destaque especial para as relações de vizinhança como sendo muito importantes 
para a sua socialização e crescimento. 
TCSB - Ensino Superior 
Foi para Portugal para fazer estudos superiores em Fisico Quimica, mais exactamente 
para ser mais tarde professor de Fisíca Quica. 
As coisas não correrram bem porque um ano depois teve de interromper para entrar no 
serviço militar obrigatório. Para disso também as dificuldades financeiras que impediam 
de continuar os estudos em 1956. Em termos de participação em movimentos 
associativos, organizações entre outros, Pedro Pires não pertencia na época a nenhuma 
associação mas informalmente inscreveu-se na Casa dos Estudantes do Império. 
A Casa dos Estudantes do Império era um espaço convívio com outros estudantes das 
ex-colónias protuguesas mas também com interesses económicos em termos de ajuda 
por parte da casa. Era também para ele um espaço de socialização e acesso a 
determinados serviços a custo mais baixo mas sobretudo pelas informações sobre o 
movimento anticolonialista. Foi aí é que as coisas começaram a perfilar-se e a 
esclarecer-se. 
O movimento anti-colonial não era nada oficializado e de modo que funcionavam na 
base de relações de confiança no primeiro momento com seus comterrâneos mas 
também com os angolanos. Enfim, disse ele que não era nada formal. 
PP- Aproximei-me de um amigo e mais outros da tropa e diz ele que tinham uma 
relação de confiança. E assim faziam uma vida de comunidade com outros colegas e a 
partir daí de forma clandestina falavam de assuntos mais ou menos nacionalistas porque 
o sistema de ditatura e de policia politica, a célebre PIDE, não permitia fazê-lo de forma 
diferente. 
Continuando sobre o assunto referido no parágrafo anterior, refere Pedro Pires “ se a 
memória não me falha a lei não nos permitia enquanto militares inscrevermo-nos ou 
associarmos a qualquer movimento, estava fora de questão”  resumindo disse ele, era 
interdito.  Desta forma ele e seus companheiros militares não podiam de forma alguma 
ter uma intervenção que  fosse perceptivel. Ele e os colegas Oficiais Milicianos não 
votavam, pois era interdito e não podiam ter nenhuma intervenção de forma clara, mas 
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tinham o conhecimento e iformações sobre os movimentos nacionalistas. Afirmou ele 
que mesmo de forma muito camuflada tinham o conhecimento do que se passava. 
TCSB - Inicio da Carreira Profissional  
Pedro Pires disse não ter na altura exercido nenhuma outra profissão que não a militar 
mesmo embora não fosse de carreira era aí é que tinha seu salário. No serviço militar é 
que Comandante começa a sua vida profissional, onde tinha seu salário e fazia a sua 
vida de acordo com as regras do serviço militar colonial. 
Relativamenteà sua vida social, Pedro Pires disse que formalmente não. Inscreveu- se na 
Casa dos estudantes do Império por interesses económicos pois as refeições eram mais 
baratas. Os cabo-verdianos não eram muito mas em Lisboa eram bastante.  
Manteve relações de amizade e de convivência com alguns que já conhecia durante a 
sua época de estudos liceias em São Vicente e na Praia mas também com outros que 
chegaram. Porém o colega dela dessa lides era Jorge Querido cabo-verdiano do interior 
da ilha de Santiago que conheceu em São Vicente onde fizeram junto o liceu, tinhamos 
uma residência comumum e não foi dificil começaram a falar de assuntos de carácter 
nacionalista. 
Haviam outros antigos colegas nomeadamente o Clarimundo Cardoso que é do Fogo,  
Arlindo Silva, o Vicente Marcelo de Almeida da ilha de São Nicolau e Moacir 
Rodrigues de São Vicente e foi com este grupo que conviveu e partilhou a sua vida em 
Lisboa. Das outras colónias protuguesas conviveu com Henrique Carreira, que  após à 
independência foi Ministro de Defesa de Angola, Paulo Jorge que foi Minsitro dos 
Negócios Estrangeiros de Angola, o Pestana que foi general nas Forças Armadas de 
Angola, a Elisa Andrade também de de Angola  de entre outros e todos pertenciamos ao 
mesmo circulo de estudantes,  de amigos e gente que perfilhava asa mesmas ideias e os 
mesmos objectivos. 

TCSB - A entrada no movimento nacionalista anticolonial português 
Num sorriso e se calhar de lembrança de época muito linda da sua vida disse que o incio 
foi como contou mais acima “ foi através da convivência diária na cidade de Lisboa 
com seus colegas comterrâneos e com os outros colegas e amigos das outras colónias 
portuguesas como os de Angola” 

Continuando, disse Pedro Pires que chegram em Lisboa em 1956, os movimentos 
anticolonialistas em África já estavam bastante desenvolvidos. Nós tínhamos o 
conhecimento disso e procuravamos informações também. Mas realçou marcos 
importantes e que causaram muito impacto nele e nos seus colegas e amigos tais como: 
a Revolta do Canal de Suês, a Revolução Cubana, as a luta de libertação da Argélia. 
Tinham o conhecimento dessas revoluções mas as informações não eram suficientes 
porque o sistema não permitia a circulação de noticias do tipo. No entanto iam tendo 
informações através dos movimentos de libertação já existentes. As revoltas no Kénia 
os Mao Mao , os Keniatas, etc etc , também teve o seu impacto nele e outros que foram 
acontecendo. 
Em termos de proximidade  geográfica com Cabo Verde, começaram a ter informações 
sobre a Guiné Bissau , concretamente sobre o Massacre de Piguiguiti em 1959. Já 
circulavam infomações sobre grandes líders africanos como Agostinho Neto e Mário de 
Andrade, mas também sobre aquele que é veio a ser considerado o Pai da nacionalidade 
cabo-verdiana,  Amilcar Cabral. Para os que estavam organizados como os angolanos 
era mais forte e consistente as informações pois já estavam mais avançados. Porém nós 
tentavamos obter mais informações. 
Essas informações davam-nos conta do Partido Africano da Independência da Guiné e 
Cabo Verde  (PAIGC) mas sobretudo que era possível entrar nesse partido. Nessa altura 
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sabia que era também possivel encontrar Amilcar Cabral, era possível saír, pois que 
informações sobre a Guiné circulava e ele e os seus conterrâneos procuravam mais. 
Já  nesse momento desenhava-se claramente a política na sua cabeça, disse o nosso 
entrevistado. Até proque haviam colegas metropolitanos portugueses que tinham um 
sentimento de revolta com relação ao regime colonial português.  
Continuando, o Comandante referiu –se às eleições de 1958, como facto marcante, pois 
todos acompanharam o processo, as confrontações que aconteceram, a perseguição ao 
General Delgado, a sua saída de Portugal, o assalto ao Santa Maria, com  o  Galvão. Na 
altura o Delgado tinha pedido asilo numa das embaixadas  diz ele não se recordar se a 
americanas ou a  brasileira, de modo que houve situações que radicalizou a nossa 
consciência de ter que participar . 
No entretanto das situações acima apontadas, o que radicalizou a decisão de entrar na 
luta clandestina, em partidos politicos e ou em movimentos de luta armada de libertação 
nacional por parte dele e dos colegas das colónias portuguesas foi a independência do 
Congo, o assassinato de Patrice Lumunba . Tiveram também grande impacto nessa 
decisão, as repressões que tiveram lugar em Angola em 4 de Fevereiro Angola  os 
presos políticos que foram mnandamos para Cabo Verde, enfim, afirma Perdo Pires 
“todo esse contexto de repressões , revoltas, assassinatos e independências 
contribuiram para a sua concencialização e de outros colegas de outras colónias”. 
Tinham consciência que era oreciso ter cuidado e tudo tinha que ser num grande 
secretismo que não ajudava muito pois não permitia a circulação normal das 
informações. 
TCSB - Tomada de consciência dos problemas enfrantados pelas Entrada na luta 
aramada de libertação nacional 
Neste momento as coisas começaram a perfilar-se mas não era ainda nada organizado, e 
funcionavam com base nas relações de confiança e de proximidade com relações 
anteriores existentes desde Cabo Verde, outros colegas da tropa, angolanos e já com 
alguma consciência politica começamos a debater já com uma certa consistência. 
Confidenciou-nos que nessa altura ele, o Jorge Querido, tinham informações de como 
contatctar Amilcar Cabral e como entrar no PAIGC e na luta armada de libertação 
nacional. 
Todavia a saída mesmo aconteceu num quadro mais amplo e num grupo de um grande 
número de jovens que decidiram mostrar que discordavam com o regime e queriam ter  
uma participação directa na luta de libertação. 
TCSB - A saída de Portugal e a entrada na luta de libertação 
Afirmou Pedro Pires que foi um grupo grande mas constituido maioritariamente por 
angolanos.  
Nesse processo tiveram um apoio enorme dos Protestantes/Nazarenos que até pouco 
tempo atrás estiveram em Cabo Verde. 
O grupo esra constituido como acima referiu maioritariamente por angolanos, três 
moçambicanos nomeadamente o Joaquim Chissano mais tarde Presidente da República 
de Moçambique, da parte de Cabo Verde era ele, o João Lopes das Silva, a Amélia 
Araújo, o José Araújo, a Elisa Andrade.  
Naturalmente, refere o Comandante que esse grupo teve apoios de americanos e de uma 
ONG francesa  e assim saímos de Portugal e chegamos à França. 
TCSB - O percurso entre a França para chegar à Guiné Conacri , a base /a sede da 
luta de libertação da Guiné  e de Cabo Verde. 
Diz o Comandante Pedro Pires que o percurso tinha de ser estratégicamente longo. E, 
assim, foram da França para o Gana e de lá para a Guiné Conakry. 
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Mas houve um comterrâneo dele e do Jorge Querido que lhes deu informações sobre 
como fazer para sair de Portugal rumo a Konakry. Este colega era Ovidio Martins com 
quem se encontraram num Café perto do Tejo em Liboa.  
Saiu de Lisboa juntamente com um grupo constituido por ele, Osvaldo Lopes da Silva, a 
Lilica Boal, José Araújo, Amélia Araújo, Elisa Andrade, um grupo bastante variado de 
companheiros estudantes pertencentes ao mesmo circulo de amigos, de convivência, que 
perfilhavam os mesmos ideiais, convicções politícas, os mesmos objactivos  e  
decididos a fazer algo por Cabo Verde, pela Guiné, por Angola, pela África de uma 
forma geral. Esse grupo diversificado era constituido maioritáriamente por angolanos. 
Continuando , disse ele que para saírem de Portugal foram ajudados por responsáveis da 
Igreja Protestantes sedeados em Angola.. Desse grupo ainda faziam parte, 
moçambicanos de entre esses, o Joaquim Chissano e Pascoal Mucumbo. 
Em França encontraram a Dulce Almada Duarte e outros cabo-verdianos. Digno de 
relace é o suporte disponibilizado por uma ONG americana com sede em Paris, que 
possibilitou as vias que tinham de seguir  nomeadamente , Paris - Gana – Guiné 
Conacri. 
TCSB - A evolução do percurso até Guiné Conakry, na luta armana até à década de 
70, a ascenção à independência da Guiné  e de Cabo Verde. 
Pedro Pires disse que nunca foi líder de nenhuma organização mas “ eu era militar e 
tinha uma cultura de disciplina e também uma cultura  de organização”. 
Esse sentido de disciplina e de organização  é que “ me permitiu entrar e integrar 
facilimente no partido politico e no PAIGC”. 

Nessa organização exerceu funções de direcção , porque já trazia e tinha noções de 
organização e , por isso, ajudou a sua entrada no PAIGC  e fazer qualquer coisa por 
cabo Verde e pela Guiné, enfim, pela independência da África. 
TCSB - O Exercício de Liderança nessa fase inicial de entrada na luta de libertação. 
Como Militar que era assumiu a responsabildade de uma unidade de Radar onde ele era 
o chefe. A unidade em referência funcionava por turnos e a partir de uma determinanda 
altura assumi os turnos. 
No grupo sob o comando dele haviam operadores e técnicos de radar, mecânicos  que 
ele acompanhava e controlava. Esse pequeno exercicio de direcção é que me ajudou a 
ter noção do como é que as coisas funcionam. Estava motivado para fazer qualquer 
coisa pelo partido e por Cabo Verde, isto estava sempre claro. 
Dessa época em frente, Pedro Pires afirma ter progredido nas estruturas do partido, 
chegando mesmo aos órgãos superiores do PAIGC e cheguei a ser responsável pelo 
Conselho de Guerra.  
Deste modo e sempre progredindo dentro das estruturas do partido, até execer o cargo 
mais elevados como por exemplo o do “ Presidente do Conselho Nacional do PAIGC 
para Cabo Verde. 
TCSB - Dentro das responsabilidades que exerceu ao mais alto nível do Conselho de 
Guerra e do Conselho Nacional do PAIGC para Cabo Verde com certeza que haviam 
determinadas areas como a da guerra a da saúde , a da educação, enfim, na area 
social, quais é que as prioridades? Que lugar ocupava a educação por exemplo?,  
O Conselho de Guerra, o Conselho Nacional do PAIGC era composto pro 7 membros.  
Os membros estavam distribuidos 2 em cada frente. Disse o Comandante Pedro Pires 
que foi responsável pela frente leste e mais tarde foi transferido para a frente sul. 
Relativamente  ao sector social da educação, Pedro Pires disse que o PAIGC criou 
escolas: a célebre Escola Piloto; - desenvolveu escolas no interior da Guiné; 
Deste modo, PP afirmou que o PAIGC deu bastante atenção à educação. Para isso, 
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arranjou e produziu livros, procurou dar formação e trabalhou no sentido de “ se sentir  
vislumbrar um verdareiro à nascença”. 

Isto era visivel em todas as vertentes das actividades económicas , da saúde entre outros. 
Lembrou Pedro Pires que numa altura em que José Araújo saiu da frente sul, ele 
assumiu  o sector da educação ocupada antes  por esse colega.  
TCSB - Quais é que eram as prioridades, os desafios para a educação na altura? 
Com muito entusiasmo, Pedro Pires, afirmou que haviam oreientações claras para as 
pessoas estudarem. Era preciso colocar as escolas a funcionar. Haviam escolas no 
interior do país, na floresta, escolas que de entre as quais algumas funcionavam debaixo 
das árvores. No entanto haviam duas escolas mais importantes nomeadamente: a Escola 
Piloto na Guiné konakri e a Escola Teranga em Zeguinchor. 
“A educação e a formação ocupou sempre um lugar cimeiro para o PAIGC e em 
particular para Amílcar Cabral”  sentenciou  o Comandante Pedro Pires. E, citando 
Amilcar Cabral “ a educação liberta o homem da ignorância do obscurantismo” 

Para Amílcar Cabral e seus compatriotas a instrução, a formação e a educação foi 
sempre considerado como um dos pilares do desenvolvimento. 
TCSB- Como Primeiro Primeiro Ministro de Cabo Verde independente, como foi a sua 
relação com os colaboradores, Ministros, responsáveis de instituições e colegas do 
partido, era uma relação de chefe para subordinados ou líder, como era essa relação , 
de confiança, consultava-os, como era? 
Pedro Pires respondeu que era uma relação de Primeiro Ministro num  país pobre recém 
independente, que tinha de procurar meios para a estruturação e fazer o país avançar e 
progredir. Todavia, disse ele, que procurava gerir fazendo uma espécie de coordenação 
do quotidiano dos seus colaboradores numa intensa actividade de seguimento e 
acompanhamento dos trabalhos e da evolução dos diversos segmentos e ou sectores do 
governo. 
A coordenação no seu sentido pedagógico ou seja de procurar planificar, acompanhar, 
monitorizar e avaliar para reprogramar, redefinir e fazer avançar o país, replicou Pedro 
Pires relembrando o seu tempo de Primeiro Ministro. Rematou afirmando que “ o 
aspecto fun coordenação, disse ele visava sobretudo a troca de impressões e aprender 
com eles” 
TCSB- Como chegou ao cargo de Primeiro Ministro? Foi Nomeado? Foi eleito? 
Pedro Pires afirmou que foi escolhido e designado pelo Presidente da República, 
comfirmado pelo Parlamento de acordo com as normas estabelecidas pela Constituição 
da República de Cabo Verde. 
TCSB- - Que sectores ou que ministérios o preocupava mais no decorrer dos primeiros 
de governação do país pobre sem recursos naturais? 
Num sorriso franco e aberto PP respondeu: “ Nós trouxemos da Luta de Libertação para 
o Governo a ideia de poupança de responsabilidade e, por isso, constituimos um 
governo pequeno, eram apenas 10 ministros”. 

Aliado a isto a grande outra grande preocupação eram as finanças disse ele: “ os 
recursos, aonde é que íamos buscar?” 

Garantir a segurança alimentar constituia uma grande prioridade disse Pedro Pires e 
lutar para “ afastar o espector da fome o mais longe possível” e , por fim, disse ele, a 
saúde a educação e o desenvolvimento. 

Um dos sectores com o qual me preocupava bastante era o sector rural e nós criamos o 
Ministério da Agricultura e Água. Razões tinhamos de sobra mas sobretudo a fraca 
pluviosidade e a escassez da água. 
Não menos importante era garantir emprego para as pessoas sem nenhuma ocupação e 
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sobretudo para vos camponeses em caso de falta de chuva. 
Na verdade, tudo era prioritário, mas bem possível que algum sector fosse mais 
prioritário dos outros, como pro exemplo “ aonde ir buscar recursos ?” insistiu Pedro 
Pires. 
TCSB- Sendo quase todos os sectores de desenvolvimento prioritários, como é que 
fazia para distribuir ou priorizar recursos para um ou outro sector, socializava, 
discutia com seus pares, escutava opinião dos seus ministros, como fazia? 
Cada Ministro apresentava o plano operacional e o orçamento para o seu respectivo 
sector e discutia-se no Conselho de Ministros. No entanto os orçamentos apresentados 
ultrapassavam de longe os recursos. Assim cabia ao Primeiro Ministro a tarefa ingrata 
de afectar recursos a cada departamento ou sector. 
TCSB - Lembra-se de algum momento especifico em que teve de decidir algo muito 
especial ou importante relacionado com a educação ou a formação em detrimento de 
algum outro sector? 
Num tom muito sério, o Primeiro Ministro disse: “ era preciso ter muito cuidado para 
evitar a derrapagem orçamental” mas , respondendo exactamente a questão ele disse que 
era preciso investir na formação  e era necessário enviar jovens para a formação no 
exterior já que no país não existiam condições para o efeito. A formação era o que 
representava realmente uma grande despesa para o país e, talvez aí tivessemos que 
privilegiar a educação. 
Cabo Verde de 1975, faltava tudo, praticamente não haviam escolas, eram preciso 
formar professores do ensino primário, mais tarde a formação de professores para o 
ensino secundário. Mas a primeira obrigação era ter as crianças na escola pelo em 4 
anos escolaridade, da 1ª `a 4ª classe. Uma medida importantissima que é preciso referir 
foi a formação em serviço referindo-se ao Artigo 90 e que se resumia numa frase só “ a 
melhoria da qualidade de ensino” era melhorar a qualidade da formação de professores 
e em consequência a sua prestação. Produziu-se manuais, criou-se novos programas que 
reflectissem o país, Cabo Verde. Em, suma, a formação foi uma decisão inteligente, 
absolutalente. 
A formação de professores da instrução primária impulsionou a massificação do ensino 
secundário e era preciso formar professores para o ensino secundário e assim, foram 
enviados jovens, pessoas de várias gerações para Portugal, França, Cuba etc etc para 
formação superior. 
Mais tarde foram sendo criados instituitos de formação, como o IP a EFP que mais tarde 
deu origem ao ISE e paulatinamente outras instituições de formação.  
TCSB - O Primeiro Ministro é o Chefe do Governo, mas alguma vez ou na maior parte 
das vezes sentia-se o Chefe no seu verdadeiro sentido da palavra ou era aquele que 
orientava, o líder , enfim, qual é que pesava mais, o Chefe ou sentia-se líder? 
Com a tranquilidade caracteristica dele próprio, disse : eu não sei se alguma vez eu me 
senti chefe, mas senti-me líder de um grupo de pessoas nesse caso os ministros. Nunca 
se sentiu nele o chefe, aquele que comanda mas “senti-me líder e responsável pelo 
sucesso desse grupo, que era o  governo. 
PP- A minha grande preocupação era ter sempre o sentido de responsabilidade e dizer 
sempre “ isto não pode falhar (…) no meu espirito estava sempre em competição saida  
com o regime colonial, eu não podia fazer menos que o regime colonial e procurei fazer 
sempre mais e melhor!”.  

Pedro Pires disse que tinha a noção da pesada responsabilidade que pesava sobre os 
ombros dele, pois era ele que liderava o processo todo. Tinha ministros colaboradores e 
comprometidos com o desenvolvimento de Cabo Verde e isso era um ponto de partida 
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importantissimo. 
TCSB - Nesse percurso inicial sentiu em si nascer ou sentiu que em si se construia o 
líder? 
Em todo esse processo ou percurso, “há um processo de aprendizagem durante a qual 
planifiquei, analisei, coordenei, monitorizei, avaliei para rever e fazer melhor  e é nesse 
esforço de aperfeiçoamento  é que se constrói o líder. O lider foi - se auto-construindo  
sem se dar conta disso” o trabalho quiotidiano, a  aprendizagem com os outros  é que 
constrói o líder.” E, sorrindo , repetiu, nunca me senti o Chefe mas sim o líder. No 
entanto, disse não saber foi por vocação ou se acontece acidentalmente. Pode ser uma 
coisa e outra, mas o que é certo é que aquele que dirige tenha o sentido de 
responsabildade, de compromisso de engajamento que deve ser respeitado 
escrupulosamente. 

Importante realçar que o sentido de compromisso a que ele se refere nada tem a ver com 
promessas, mas de respeitar as pessoas acima de tudo 
TCSB - A sua perpectiva de fundo enquanto Primeiro Ministro ou Presidente da 
República foi a de Administrador gestor ou uma coisa e outra, o que tem a dizer sobre 
isso? 
Predo Pires respondeu prontamente, não é a mesma coisa. Normalmente há regras e 
normas. “Um líder age com relação aos seus colaboradores no sentido de fazer com as 
pessoas assumam o compromisso colectivo que tem”. Um administrador gestor parece 
mais um tecnocrata e um líder age mais no sentido político, age no sentido do colectivo 
e de influência.  
 
TCSB - Que balanço faria enquanto Primeiro Ministro e enquanto Presidente da 
República no que diz respeito à educação e à formação de professores? 

O balanço que Pedro Pires faz é que a educação foi uma das prioridades. Continuando 
disse, que a educação permitiu mudar as pessoas, ter uma sociedade mais instruida e 
mais educada para pensar e mudar o país. A grande vitória do país foi a aposta na 
formação de professores, técnicos, gestores e rematou dizendo: o país dota-se de 
recursos humanos para pensar e se desenvolver. Deste modo dar satisfação às pessoas 
como entidade nacional e como nação. A mudança que se faz na capacidade das pessoas 
no seu conhecimento na sua visão do mundo etc é a grande conquista de uma nação. 

TCSB - Dado ao seu percurso à sua história de vida, se fosse dar conselhos, que 
conselhos daria, no presente momento a um líder do sector da educação? 
Passaram-se já três dezenas e meia de anos após o momento em que assumi a liderança 
do primeiro governo de Cabo Verde, as coisas mudaram enormemente. Mas disse ele 
que fosse dar um conselho diria que hoje vive-se num mundo em constante competição 
com os outros  e os concorrentes podem estar aqui mesmo em Cabo Verde na África daí 
que aconselharia “ lutar sem tréguas para a melhoria da qualidade do ensino”. 
Referindo-se à qualidade disse ser um eixo fundamental para o desenvolvimento de 
Cabo Verde. 
Referindo-se ainda ao aconselhamento que daria a qualquer lider, Pedro Pires diria que 
:” para ganharmos a elevarmos as capacidades do país no sentido do pensar e do agir. 
Para isso , disse ele, que é preciso melhorar não só a qualidade do ensino básico e 
secundário mas o ensino superior. Todas as fileiras da educvação e da formação devem 
pautar pela elevação da qualidade.  
É evidente que dando esse tipo de conselho sobre a elevação da qualidade, a pergunta 
que se coloca é : Quem vai fazer isso?  Pedro Pires acrecentou questionando sobre: 
como é que se vai fazer isso? E,  no final desses questionamentos , Pedro Pires apontou 
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caminhos incontornáveis “ a formação de professores” a “formação de formadores  para 
formar continuamente as novas gerações com a mais elevada qualidade possível. 
TCSB Enquanto Presidente da Republica nomeou embaixadores, representantes do 
corpo diplomático de Cabo Verde no exterior , Cabo Verde viveu sempre das ajudas 
externas/públicas ao desenvolvimento, que caracterização faria das suas relações com 
o corpo diplomático? 
Relativamente a este assunto, Pedro Pires diz ter tido sempre a preocupação de mostrar 
que Cabo Verde é um país responsável, com futuro em que os seus líderes estavam à 
altura desses desafios. 
Com o corpo diplomatico a preocupação foi a de cultivar a imagem do país. Disse ele, 
que na verdade competia a ele enquanto Presidente da República fazer isso, mas não só 
a ele pois essa tarefa competia a todos os cabo-verdianos.  
Absolutamente que ao Presidente cabe a responsabilidade maior e que é o de mostrar ao 
representamte estrangeiro aqui . Essa responsabilidade maior , retorquiu ele: “ é de 
mostrar que sabe que país é o dele,  que sabe para onde quer que o país caminhe e 
principalmente transmetir aos diplomatas creditados um sentimento de confiança em 
nós e nas nossas instituições” 

Ainda sobre a transmissão do sentimento de confiança, afirmou Pedro Pires que era 
abssolutamente necessário trabalhar no sentido de trabalhar no sentido da performance 
do funcionamento das instituições. Fazia parte do trabalho dele, insistir junto dos 
responsáveis para que as instituições funcionassem da melhor forma possível. 
A palavra de ordem é de melhoria, aperfeiçoamento, responsabilidade, profissionalismo,  
e de seriedade, sentenciou Pedro Pires falando na qualidade de Presidente da Republica 
de Cabo Verde  onde permaneceu durante 10 anos. Com isso, pretendia principalmente 
ganhar a confiança nas instituições do país o que facilita por um lado as relações desse 
país com Cabo Verde e por outro lado possibilita conseguir o que se pretende dos 
parceiros e também dos países amigos desses parceiros e terminou dizendo que esta era  
a ideia fundamental. 

TCSB - Estamos quase a terminar a entrevista, gostaria de pedir-lhe que fizesse uma 
caracterização do momento em que começou enquanto líder e do momento em que 
terminou, sabendo que os cargos não são ocupados por eleição mas por  nomeação, etc 
que comentários faria com relação a esta questão 36 anos depois da independência 
nacional? 
A esta  pergunta, Pedro Pires, respondeu que é evidente ter em conta a governabilidade. 
As instituições e as estruturas estão lá para garantir a governabilidade . Devem ser 
consistentes, seguidas, funcionais de tal forma para que garantam os resultados. 
Em tom muito sério, afirmou que pode-se ter tudo, mas se não existe governabilidade e 
se o país é instável , se as instituições não funcionam , não existem resultados e isso é 
catastrófico. 
Um outro elemento é o funcionamento das estruturas do governos porque às vezes nós 
temos a cultura dos procedimentos mas não temos a cultura dos resultados (…) e, rindo 
ele disse “ de vale termos a cultura dos procedimentos se não o aplicarmos de forma a  
desenvolver em nós a cultura de resultados e principalmente trabalhar para ter 
resultados” 
E em jeito de recomendação disse ele que “ a cultura de procedimentos são meios que 
conduzem aos resultados , então é preciso colocar em prática os meios de forma 
correcta para a garantia dos resultados eficazes. 
TCSB - Esta pergunta tem a ver com o facto de Cabo Verde, ter investido  
enormemente na formação de professores mas não de gestores de escolas e de 
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instituições de educação como Delegações do MED, escolas secudárias etc mas nem 
por isso, essas estruturas deixaram de funcionar, então significa que os professores  
formados e colocados nas Delegações do MED, com a sua formação para professor ( 
não estou a afirmar se foi ou se é bom mas na óptica da governabilidade que falou há 
pouco acha que Cabo Verde fez boas opções no sentido de formar professores e 
transformá-los em gestores, directores, delegados do MED? 
PP- Respondeu: “ entendo que sim”! Continuando o seu raciocínio disse que sabe que 
há opiniões diferentes sobre a matéria. Todavia acha que o gestor de uma escola, 
estabelecimento de ensino ou de formação deve ser professor. É uma opinião disse ele! 
Porém que o professor/ gestor deva ter uma formação ou espcialização em gestão para 
melhorar a sua capacidade de gestão isso é  verdade, concordou Pedro Pires. 

Argumentando a sua afirmação, o Comandante Pedro Pires, em jeito de recomendação 
disse que essa formação ou especialização pode ser realizada de raíz ou em exercício de 
funções, pois seria uma óptima forma de se aperfeiçoar. 
Numa forma singela de recomendar afirmou que o acto de aprender fazendo, juntamente 
com o seu colectivo de trabalho, com a comunidade que o envolve pode ser considerado 
uma grande forma de se formar o líder e lideranças eficazes. 
Formar para o exercício da liderança talvez fosse uma vantagem porque porque a gente 
aprende regras que possam conduzir mais facilmente a resultados positivos. Replicou 
dizendo que “ é incentivando e estimulando aqueles que trabalham /colaboram 
connosco é que se conseguem os bons resultados”. 

TCSB - No seu percurso de aproximadamente cinco décadas de liderança em vários 
sectores, fez alguma formação nesse domínio? 
Com a tranquilidade que lhe é caracteristica, Pedro Pires respondeu que não, que foi 
fazendo e aprendendo. Para além disso, a auto-formação foi sempre o seu ponto forte. 
Na verdade, disse ele, que tem o bom hábito da leitura e sempre leu muito sobre o 
exercício da liderança. 
TCSB - Acha que as relações interpessoais e humanas ajudou-o a ser o líder que é?  
Pedro Pires respondeu de forma simples: “ eu não sei, cabe as pessoas tirar as 
conclusões” . Acrescentou dizendo que é muito difícil ser-se juíz em causa própria. No 
entretanto existe uma verdade: “ eu sei que procurei, não sei se consegui, transmitir 
aqueles que trabalham comigo a minha experiência , a minha forma de estar, estimular 
para melhorarem a sua formação, o seu comportamento e a sua postura pessoal e 
profissional. Portanto, na sua óptica, o líder é diferente do chefe . “ O líder é um 
pedagogo”  rematou, Pedro Pires. Em jeito de comentário disse ele que nem sempre é 
possível, o líder ser pedagogo, mas deve ser assim! 
TCSB - Nas tomadas de decisão enquanto Primeiro Ministro e chefe do governo 
durante 15 anos, decidia de forma unilateral ou partilhava e ouvia a opinião dos seus 
pares? 
Em alguns momentos especificos sim, pois há momentos que exige mesmo mas  é 
preciso ter alguma coragem pois sabe  que não se vai agradar a todos e, por isso, sempre 
socializou, discutiu com os seus colaboradores antes de tomar determinadas 
medidas/decisões. De toda a forma ele entende que o líder deve ser o pedagogo ou seja: 
aquele que procura ensinar, estimular, dialogar pois se não dialoga não transmite nada e 
nesse caso não é lider. 

E num tom saudosista saudável disse para a sua entrevistadora “ Não se esqueça que eu 
encabecei toda a campanha de arborização/plantação de árvores depois  da 
independência na década de oitenta!!! (…)  é uma forma de estimular o voluntariado  a 
participação e a responsabilização de uma forma simples e aqui ele confidencia que é o 
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papel de verdadeiro líder, das relações interpessoais em acção. “ eu acho que alguma 
coisa há de positivo na minha forma de estar e de conviver com as pessoas no sentido da 
emulação, da responsabilização, da participação de forma a tirar delas o maior 
contributo possível. 
TCSB - A sua forma de liderar , o seu percurso de 50 anos de lideranças nos mais 
diversos sectores da vida  militar, social e económica do país que hoje é de rendimento 
médio tem  a ver com as relações do líder com a sua equipa , com a sociedade civil ou 
com o povo de uma forma geral? 

Com a humildade que o caracteriza, Pedro Pires disse uma vez mais que prefere que as 
pessoas , os outros façam essa apreciação.  De uma coisa tem certeza, gosta de estar 
com as pessoas e tem dificuldades em estar longe da convivência das pessoas e brincar 
com as pessoas e isso que faz é o lider , o chefe se calhar não tem essa disponibilidade e 
disposição. 
TCSB - Essa sua forma de ser foi com certeza muito importante durante todo o seu 
percurso desde a sua vida militar em Portugal, na Unidade Militar durante a Luta 
Armada de Libertação Nacional, enquanto responsável da fernte sul, do CN do PAIGC 
para Cabo Verde, como Primeiro Ministro e como Presidennte da Republica de Cabo 
Verde? 
Sobre essa questão, respondeu que um elemento muito importante da personalidade dele 
é o sentido de solidariedade. Ele disse que é solidário com as pessoas com quem 
trabalha, convive, enfim sempre solidário com as pessoas. Para vincar a afirmação 
acima referida sentenciou: “ tenho dificuldade em abandonar os meus”. 
 

Bartolomeu Varela 
 
TCSB- A realização desta entrevista insere-se nas actividades do trabalho de campo de 
uma tese de Doutoramente A sobre o tema, “ Lideranças e Formação de Professores em 
Cabo Verde. Os dados recolhidos destinam-se a fins puramente académicos. 
 
Seleccionámo-lo para a entrevista por ser reconhecido como um destacado professor do 
ensino básico, que começou a trabalhar ainda no período de transição do regime 
colonial português, exercendo para além da actividade docente, a de sub-inspector 
escolar /delegado do Ministério da Educação na Ilha Brava, mais tarde de Inspetor-geral 
da Educação, de Secretário-geral da Educação de entre outras funções políticas, no que 
respeita ao item liderança. 
 
Como o objectivo último que nos mobiliza é contribuir para um melhor conhecimento 
sobre quem são os líderes de sistema educativo cabo-verdiano, interessa-nos conhecer a 
sua “história de vida” e, sobretudo, como é que a partir do professor se foi construindo o 
gestor/líder educativo, o que pensa das funções que exerceu, e de que forma no 
exercício desses cargos, contribuiu para a elevação da taxa percentual de professores do 
ensino básico com qualificação para o exercício da docência, direcção e lideranças na 
Ilha Brava e no sistema educacional de uma forma geral. 
 
TCSB- Sendo a primeira parte da entrevista sobre as suas origens, ia-lhe pedir que 
começasse por nos dizer, quando nasceu e onde é que nasceu. Que nos contasse um 
pouco da sua experiência em termos da sua vida familiar, da sua família. Qual é a sua 
origem? O que é que faziam os seus pais? Que habilitações tinham? Pedimos sua 
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compreensão pelas eventuais indiscrições.  
 
BV- Nasci há 56 anos, no Concelho de São Domingos, na Ilha de Santiago. Sou 
originário do campo, o meu pai era artesão e  também praticava a agricultura. A minha 
mãe era doméstica, criava animais em casa, hábito comum às mulheres camponesas e 
um importante contributo no rendimento econónmico das familias rurais em em Cabo 
Verde. Cresci e vivi toda a minha infância num ambiente familiar sereno e que 
seguramente marcou toda minha vida. Alio a pessoa e o profissional que sou hoje, aos 
valores que recebi directamente dos meus pais mas também de toda a comunidade 
envolvente que reconheço ser “ educadora”. Por isso, que a educação que recebi, 
transcendeu o ambiente familiar directo e veio da comunidade envolvente como: os 
familiares mais próximos, padrinhos, os vizinhos com quem aprendi valores de respeito, 
amizade e solidarieda e sobretudo a utiliza-los no meu relacionamento com os outros. 
Em termos económicos caracterizo o ambiente onde cresci como sendo modesto, mas 
onde não faltava nada para a sobrevivência. Porém gostaria de realçar a riqueza desse 
ambiente em termos de educação e de valores que me acompanharam e acompanharão 
para toda a vida. 
 
TCSB- Fale-nos das primeiras memórias escolares: que tipo de aluno era em termos de 
aproveitamento e de comportamento, que papéis costumava assumir nas actividades de 
grupo formais /informais? Gostaríamos de lhe pedir que nos falasse das memórias que 
guarda da sua passagem pelo jardim-de-infância e escola primária, sobre factos ou 
acontecimentos que o tenham influenciado nas suas opções de vida pessoal e 
profissional, enfim, diga-nos, que tipo de escola (s) frequentou, o seu desempenho como 
aluno manteve-se ou houve diferenças significativas, a sua forma de se integrar nos 
grupos de escola e outros?.Agradecíamos que nos falasse das memórias que guarda 
desta época da sua vida, designadamente da sua passagem pela (s) escola(s) , sobre 
factos ou acontecimentos que o tenham influenciado nas suas opções de vida pessoal e 
profissional. 
 
BV- Relativamente à minha vivência na escola primária e, sem falsa modéstia que foi 
bom aluno e procurei sempre a excelência. Para isso contribuiu muito a disciplina e a 
educação que recei do ambiente familiar e da comunidade onde cresci. Fui educado 
pelos meus pais no sentido de ter disciplina. Mas essa disciplina não era uma disciplina 
imposta, mas tão somente “ter hora” : hora para o estudo, para brincar, para a oração, 
para trabalhar na ajuda das tarefas de casa e hora de lazer onde brincava com colegas da 
idade dele.  Nunca ia para a cama à noite sem rezar “ao anjo da guarda”. E, “hora para 
tudo” e recordo-me agora, com alegria das histórias do Tilobo, da Tia Ganga e Xibinho, 
que os mais velhos contavam, ao cair da noite e que as crianças da minha idade se 
deliciavam a escutar. 
Aprendi a ter horas e herdei do ambiente familiar uma forma disciplinada de viver que 
me ajudou enormemente na iniciação à aprendizagem que aconteceu antes da frequência 
à Escola Primária.  Começei a iniciação à aprendizagem  propriamente dita, numa 
escola particular denominada de “Explicação” onde o professor na maioria das vezes 
não era docente de profissão e sim um cidadão ou cidadã, respeitável da comunidade, 
que tinha como habilitações académicas  o 1°, o 2° grau da instrução primária. Esse 
cidadão (ã) normalmente ensinava os filhos, os afilhados, os filhos dos vizinhos e  dos 
amigos da comunidade envolvente a aprender a ler, a escrever, os números, a tabuada e 
a fazer contas.   
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Dessa forma eu aprendi, as letras do alfabeto, enfim, a cartilha, com uma  destacada 
senhora da comunidade de São Domingos, que se chamava Mamá Mendonça. Muito 
respeitada, foi com ela que muitos intelectuais da localidade de São Domingos 
aprenderam a ler a escrever e a fazer os primeiros cálculos. Nesse importantissimo 
sistema informal de ensino da década de 60,  chamado de “explicação”,  fiz a iniciação à 
aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo e quando se ingressei realmente na 
escola primária pública, em São Domingos, já sabia ler e escrever.  O facto de saber ler, 
escrever e fazer contas, contribuiu para que à partida eu me destacasse na minha classe, 
que era uma turma composta63

  

O professor chamava-me para ajudar os colegas de turma, em alguns casos para corrigir 
e ajudar colegas que frequentavam a 2ª classe. E tenho de atribuir essa proeza ao 
ambiente familiar e à comunidade onde cresci, a qual tenho de chamar de  “educadora” 
mas especialmente à professora do sistema informal “Explicação” que era na realidade 
era uma dona de casa, costureira de profissão, que se fazia as vezes de “educadora”.  
Na altura os professores e as escolas primárias eram escassos e, por isso, o acesso não 
constituia um apanágio de todos. Mamá Mendonça, enquanto professora, “era capaz”, 
educava de forma rigorosa no sentido da aprendizagem das crianças acontecer da forma 
mais eficaz possível, mas também muito carinhosa se se considerar o aspecto emocional 
e afectivo. Nenhum professor superava  a capacidade de educar da Sra. Mamá 
Mendonça, mesmo sem nunca ter frequentado uma instituição de formação de 
professores.  
O rigor o empenho da educadora eram de tal ordem eficazes que e que quando eu 
estudava 3ª classe no sistema formal de ensino, estudava ao mesmo tempo a 4° classe na 
“Explicação” desta feita com Ano Nobu, um proeminente filho de São Domingos e um 
dos maiores expoentes da música tradicional cabo-verdiana, com quem mais tarde 
aprendi a tocar guitarra assim como uma grande parte dos adolescentes e jovens da 
comunidade local.  
Assim, no meu processo de aprendizagem houve sempre um matrinónio feliz e muito 
bem sucedido entre o ensino informal “a Explicação”, o ensino formal, a escola pública, 
profundamente favorecido pelo ambiente familiar. Facto é que como atrás fiz referência, 
quando ingressei na escola primária pública, em São Domingos, já sabia ler, escrever e 
fazer os cálculos elementares. 
O facto de saber ler, escrever e calcular, contribuiu para que ele se destacasse na sua 
classe que era uma turma composta. O professor chamava-me para ajudar os colegas de 
turma e, em alguns casos para corrigir e ajudar colegas que frequentavam a 2ª classe.  
Permita-me uma vez mais fazer referencia ao ambiente familiar e à comunidade que 
caracterizo de “educadora” onde cresci e particularmente à professora do sistema 
informal a “Explicação”. 
 
TCSB- Conta-nos como foi o acesso ao ensino secundário/médio e superior:que tipo de 
escola(s) e curso(s) frequentou, o seu desempenho como aluno manteve-se ou houve 
diferenças significativas? Fale-nos de actividades que tenha desenvolvido durante este 
período, de natureza associativa, paroquial, política ou outra e das memórias que 
guarda desta época da sua vida, designadamente da sua passagem pela(s)  escola(s) , 
                                                           

63
 Uma turma constituída por dois ou mais anos diferentes de escolaridade, leccionado apenas por um 

professor e muito comum na época colonial persistindo até muitos anos após à independência da colónia 
em 1975 por insuficiência de infra-estruturas escolares e docentes. Hoje elas existem ainda, porém por 
motivos diferentes dos da época e ligados à forte emigração ou migrações internas conduzindo à 
diminuição da população e em consequência de crianças para a constituição de classes normais em 
determinadas localidade do país. 
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sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado nas suas opções de vida 
pessoal e profissional.  
 
BV- O facto de eu não ter tido a oportunidade de frequentar directamente a escola 
secundária pública no periodo de frequência para os adolescentes da minha idade, não 
teve qualquer impacto negativo. Muito pelo contrário, aumentou em mim o respeito 
pela educação recebida no ambiente familiar, da excelente costureira/educadora da 
“Explicação” que tive, aliado aos “educadores informais” da comunidade onde cresci, 
desenvolveram em mim o gosto pelo estudo e pela formação permanente, estudei toda a 
minha vida, sem parar. Acho que tenho dentro de mim um bichinho que me impele a 
estudar e investigar e a querer saber. Entrei para a Escola de Habilitação de Professores 
de Posto Escolar (EHPPE) ex-Escola da Viariante, fiz o curso de professor de posto 
escolar, pois era assim que se chamava na altura e, não se exigia estudos secundários 
para o efeito. No entanto, em escolas e no período pós laboral concluí o estudos 
secundários mais tarde. 
Depois de diplomado, professor pela Escola de habilitação de professores de Posto 
Escolar (ex-Escola da Variante), fiz estudos superiores conferentes de Grau 
Licenciatura em Direito na Universidade de Havana em Cuba, fez Pós-graduações em 
Direito na Universidade Portucalense e Desenvolvimento Curricular na Universidade do 
Minho em Portugal. 
 
TCSB- Conte-nos como se tornou professor. Em que ano, em que tipo de escola, em 
que grupo de docência, durante quantos anos exerceu a docência e quais as disciplinas 
que leccionou ao longo dos anos? Descreva –nos como era o seu relacionamento com 
os colegas, alunos, funcionários, órgãos de gestão, famílias, enfim, fale-nos das 
memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua passagem 
pela(s)  escola(s) , sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado nas suas 
opções enquanto administrador/gestor no sector da educação.  
 
BV- Coisas do acaso ou do destino, iniciei a actividade docente na mais pequena das 
dez ilhas do Arquipélago de Cabo Verde, a Ilha Brava, denominada pelos poetas “Ilha 
da das Flores”. A partir do primeiro ano de servço como professor , fiquei marcado pela 
liderança exercida nos mais diversos níveis do sistema educativo. A ilha Brava foio meu 
importante ponto de ensaio.  
Meu primeiro  ano de trabalho como professor recém formado, foi um ano de integração 
e de  conhecimento da realidade local.  preocupava-me muito mais com a educação dos 
meus alunos, procurando aplicar de forma mais inovadora possível os conhecimentos 
pedagógicos e didácticos que adquiri no curso que fiz na famosa Escola da Variante. 
 De igual modo procurei partilhar com os colegas docentes que não tiveram a 
oportunidade e a felicidade de passar por uma escola de formação de professores como 
eu, pelo facto delas serem extremamente escassas. Para mim, o facto de poder partilhar 
com os colegas os meus conhecimentos,  só me fazia sentir. Era para mim um acto 
nobre. Coloquei na prática pedagógica quotidiana todos os saberes apreendidos durante 
os 4 anos que era a duração do curso. Apreciei imenso, o facto de no final do 1° ano de 
trabalho, ter uma turma de alunos brilhantes. Sentia-me muito orgulhoso de ser 
professor e de ter excelentes resultados no fim do ano.  
Apesar de tudo, a saudade da familia na ilha de Santiago fez com que eu pedisse às 
autoridades da educação, a  minha transferência e colocação para trabalhar na localidade 
que me viu nascer, São Domingos. Assim aconteceu e ali trabalhei dedicando-me de 
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corpo e alma aos meus alunos mas também partilhando os conhecimentos de pedagogia 
e de didáctica, com colegas professores das redondezas. 
 
TCSB- Conte-nos, como se tornou gestor/director/sub-inspector/delegado escolar? Em 
que ano, em que tipo de escola, cargo, funções, se isso já constava dos seus planos de 
carreira ou se foi um acaso, enfim, se possuía preparação específica para o cargo? 
Qual? Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto 
para se dedicar à gestão escolar? 
 
BV - Sempre com o sentido crítico em relação à minha respectiva prática pedagógica 
como em relação ao próprio sistema educativo, endereçei uma missiva ao então 
Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis. Na missiva para além de tecer consideráveis 
críticas à gestão do sistema educativo, apresentei proposta de metodologias e estratégias 
com vista à melhora da actividade docente e do ensino e aprendizagem das crianças. Na 
carta, apresentei propostas e sugestões com vista à melhoria  no sistema de ensino 
aprendizagem mas também no concernente à formação de professores, à organização, 
gestão e funcionamento das escolas. Em resposta à missiva fui chamado a comparecer 
no Gabinete de Sua Ex.cia o Ministro da Educação, Dr. Carlos Reis, para uma conversa.  
Confesso que senti um certo receio da reacção da mais alta autoridade da educação em 
Cabo Verde, não que eu tivesse dito alguma inverdade ou feito alguma sugestão que não 
fosse viabilizar o desenvolvimento do sistema educativo. Na verdade fiz sugestões 
interessantes nomneadamente: a formação contínua de professores na Brava mas no país 
de um modo geral, a coordenação e supervisão pedagógica com vista a dispensar uma 
assistência técnica e apoio ao desenvolvimento de uma  prática pedagógica mais 
centrada nos alunos, pois que os professores eram recrutados com perfis académicos 
extremamente dirversificados e sem nenhuma preparação pedagógio-didáctica para o 
exercício da docência.  
Compareci no gabinete de Sua Ex.cia o Ministro da Educação convicto de que minhas 
ideias e propostas tinham fundamento pois faziam parte: “fazer com o ensino fosse 
centrado na criança”. No final da conversa saí satisfeito pois que o encontro foi muito 
proficuo. Em resposta à minha carta e às propostas nela contidas, recebi da parte do 
mais alto responsável da educação em Cabo Verde, o convite para assumir as funções 
de “Sub-inspector Escolar” na ilha Brava, actualmente correspondente à função de 
Delegado do Ministério da Educação nos municípios ou ilhas.  
 
TCSB- Como evoluiu a sua carreira de gestor antes de se ter tornado presidente e 
quantos anos exerceu essas funções? Recorda-se de como passaram a ser as suas 
relações com os colegas docentes, os alunos, os funcionários, as associações de pais e 
as famílias, as dificuldades sentidas no desempenho do cargo e como procurou 
aprofundar a sua preparação para o exercício das funções? Algum(s) acontecimento(s) 
ocorrido(s) neste período, que possa(m) ter influenciado de forma decisiva a sua 
evolução como administrador/gestor escolar/do sector da educação 
 
BV - Regressei de novo à ilha Brava e desta feita para desempenhar as funções de 
responsável máximo da educação, enfim, o  Delegado do Ministério da Educação e por 
enerência, o representante do Ministro. A responsabilidade de fazer a gestão pedagógica 
e administrativa era diferente de exercer apenas, as funções de professor e era enorme 
para o jovem recém-formado com poucos anos de experiência profissional. Não tinha 
porém, dúvidas da minha vontade e capacidade de trabalho e, a formação especiífica 



  

 

 

473 

 

 

 

 

473 

para professor, constituia uma base pois tive no plano de estudos do meu curso a 
disciplina de Gestão e Administração Escolar. Assim, o meu  3° e 4° anos de trabalho 
foi de gestão e Administração educativa e na função de Delegado do Ministério da 
Educação na ilha Brava.  
Fui um dos pioneiros a pensar que numa ilha isolada, como a Brava, onde o acesso se 
fazia através de pequenos barcos, sem formas de recurso a bibliografias ou informações 
afins que pudessem ajudar na elevação da prática pedagógica docente, era 
absolutamente necessário integrar e investir de forma eficaz na formação contínua de 
professores, no quadro da gestão do sistema educativo na ilha.  
Muito cedo apercebi-me que era difícil, trabalhar dando ordens e cheguei à conclusão 
que ao invés de estar a exigir para o cumprimento o cumprimento rigoroso delas, o mais 
importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma que a preceder 
à gestão, privilegasse a comunicação em profundidade, autêntica, baseada no diálogo, 
fazendo com que os profissionais  compreendessem a essência das acções e das 
estratégias (…), a razão de ser de determinadas solicitações ou normas”.  
Essa forma de desenvolver as actividades quotidianas, tornam as coisas mais fáceis e, 
nunca tive problemas de gestão na ilha Brava e ou noutras funções que mais tarde exerci 
no Ministério da Educação. Esse tipo de procedimento conduzem à materialização dos 
objectivos preconizados e, nunca tive dificuldades em fazer as minhas ideias.      
Apesar de tudo, de nunca ter tido a pretensão de ser director de escola, sub-inspector 
escolar/delegado do ME, ou simplesmente de liderar o que quer que fosse, seguramente 
que a minha “entourage” foi muito observadora e talvez perpicaz e foram as pessoas à 
minha volta é que me assumiram líder”.  
Porém no meu proposito de tentar conseguir o máximo de resultados, entendi que, teria 
um maior efeito multiplicador se os dirigidos fossem também eles dirigentes e por isso, 
participassem da tomada de decisões .  
Regressei de novo à ilha Brava e desta feita para desempenhar as funções de 
responsável máximo da educação, enfim, o  Delegado do Ministério da Educação e por 
enerência, o representante do Ministro. A responsabilidade de fazer a gestão pedagógica 
e administrativa era diferente de exercer apenas, as funções de professor e era enorme 
para o jovem recém-formado com poucos anos de experiência profissional.  
Não tinha porém, dúvidas da minha vontade e capacidade de trabalho e, a formação 
especiífica para professor, constituia uma base pois tive no plano de estudos do meu 
curso a disciplina de Gestão e Administração Escolar. Assim, o meu  3° e 4° anos de 
trabalho foi de gestão e Administração educativa e na função de Delegado do Ministério 
da Educação na ilha Brava.  
Fui um dos pioneiros a pensar que numa ilha isolada, como a Brava, onde o acesso se 
fazia através de pequenos barcos, sem formas de recurso a bibliografias ou informações 
afins que pudessem ajudar na elevação da prática pedagógica docente, era 
absolutamente necessário integrar e investir de forma eficaz na formação contínua de 
professores, no quadro da gestão do sistema educativo na ilha.  
Muito cedo apercebi-me que era difícil, trabalhar dando ordens e cheguei à conclusão 
que ao invés de estar a exigir para o cumprimento o cumprimento rigoroso delas, o mais 
importante era partilhar as opções, os princípios, os valores (...) de forma que a preceder 
à gestão, privilegasse a comunicação em profundidade, autêntica, baseada no diálogo, 
fazendo com que os profissionais  compreendessem a essência das acções e das 
estratégias (…), a razão de ser de determinadas solicitações ou normas”.  
Essa forma de desenvolver as actividades quotidianas, tornam as coisas mais fáceis e, 
nunca tive problemas de gestão na ilha Brava e ou noutras funções que mais tarde exerci 
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no Ministério da Educação. Esse tipo de procedimento conduzem à materialização dos 
objectivos preconizados e, nunca tive dificuldades em fazer as minhas ideias.  
 Apesar de tudo, de nunca ter tido a pretensão de ser director de escola, sub-inspector 
escolar/delegado do ME, ou simplesmente de liderar o que quer que fosse, seguramente 
que a minha “entourage” foi muito observadora e talvez perpicaz e foram as pessoas à 
minha volta é que me assumiram líder”.  
Porém no meu proposito de tentar conseguir o máximo de resultados, entendi que, teria 
um maior efeito multiplicador se os dirigidos fossem também eles dirigentes e por isso, 
participassem da tomada de decisões. Convicto disso, não poupei esforços para 
pesquisar e prestar muita atenção ao conhecimento profundo da realidade local pois que 
dessa realidade que eu desejava conhecer, fazia parte as reais necessidades dos 
professores.  
Assim, decedi dispensar uma particular atenção à formação de professores. Exemplo 
disso, foi a reflexão e o levantamento das informações sobre as necessidades de 
formação dos professores do ensino básico na “ ilha das flores”.  
O resultado dessa reflexão em termos de informações, permitiu-me organizar uma 
“espécie de aulas de formação contínua de professores do ensino básico em centros 
importantes como: Nossa Sra. do Monte, Vila de Nova Sintra que era o centro 
adminsitrativo da ilha e na aldeia piscatória onde fica localizada o porto de entrada e de 
saída da ilha, denominada, Furna.  
Eram mais de quarenta professores do EB, com perfis académicos díspares, não tinham 
preparação pedagógica para a docência. Como tinham de dar aulas, senão não havia 
como realizar o processo de ensino aprendizagem,  as sessões de formação contínua 
obrigatoriamente ocorriam no período pós-laboral. Na verdade era preciso ter muita 
força de vontade,  consentir sacrifícios tendo em conta que nem os professores residiam 
perto dos locais de formação que teve a duração de dois anos lectivos consecutivos,  à 
noite. Eu participei como formador e cheguei a publicar algumas brochuras, cadernos de 
orientação pedagógica para os professores.  
Nas minhas reflexões enquanto gestor, conclui que o meu grande desejo consistia em 
fazer com que a ilha Brava tivesse avanços no domínio da melhoria da qualidade e isso 
não era possível sem professores com o minímo de formação pedagógica. Necssitava de 
colaboradores e tinha a noção clara de que com certeza não conseguia fazer 
determinados empreendimentos sozinho.   
Então, depois de partilhar essas ideias com colegas perofessores e de continuar a 
investir na formação, consegui finalmente, o envolvimento de quatro professores na 
gestão pedagógica. A partir daí, surgiram os primeiros núcleos de  coordenação 
pedagógica. Essa proeza de importância capital para sistema educativo, aconteceu no 
ano lectivo 1977-1978.  
Esse grande passo, fez com que, os professores em vez de ficarem confinados à relação 
com os seus alunos, reproduzindo o saber pré-determinado da forma como o podiam 
fazer, organizaram-se em zonas pedagógicas com sessões periódicas de seminários e 
encontros de reflexão sobre temáticas que os inquietavam na sala de aula (...), zonas 
essas que eram lideradas pelos membros dessa equipa de coordenação pedagógica.  
Sempre com ideias criticas procurei avançar com a desconcentração ou centralização 
educativa. Eu considerada essas medidas de grande importância para o desenvolvimento 
de uma política educativa local participada, onde o professor não era meramente um 
executor das decisões curriculares, dos planos e programas, aplicação e difusão do saber 
prescrito nos manuais, mas de profissional activo no processo de desenvolvimento 
curricular tendo como base, a reflexão.   
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Perseguindo essa perspectiva, na minha gestão tenei promover  mudanças, por exemplo, 
no concernente à questão da ligação entre a teoria e a prática chamando para o 
enerequecimento da prática educativa, outras iniciativas inovadoras como, a criação de 
hortos escolares que rapidamente se multiplicaram em quase todas as zonas da Ilha 
Brava. Dei ainda, muita importância ao desporto escolar, que  também avançou 
significativamente.  
Procurei trazer a cultura para dentro da escola, fazendo com que as músicas de Nhô 
Tatai, como as gentes da Brava chamavam um dos maiores poetas cabo-verdianos de 
todos os tempos, Eugénio Tavares,  os poemas, as músicas dele, para integrar a cultura 
nas actividades escolares. O jeito excelente, foi apelar à participação dos pais e 
encarregados de educação que de forma massiva participavam nas actividades da escola, 
partilhando o seu saber com os professores, alunos e toda a comunidade educativa. 
Dessa partilha não faziam parte apenas a música, mas todas as áreas de interesse para o 
desenvolvimento a escola.        
Considero que a ligação escola-comunidade foi uma vertente fortemente desenvolvida 
por mim no exercício da actividade de educador e lideranças na ilha Brava.As relações 
com os meus colaboradores foram sempre de capital importância  para o meu 
quotidiano enquanto educador e gestor.  
De igual modo as relações interssoais os meus alunos, pais e encarregados de educação 
deles,  os meus colaboradores e a comunidade educativa em geral eu me asasumia como 
um “animador” para com a sua equipa de trabalho ao invés de ser aquele que dá ordens, 
enfim, o chefe. 
 
TCSB- Como foi a luta pela inovação do processo de ensino-aprendizagem? 
 
BV- Cheguei à ilha Brava, em plena época de transição do regime colonial fascista 
portugês e os professores conheciam apenas, os paradigmas tradicionais de 
aprendizagem na medida em que não possuiam de nenhuma preparação específica para 
condução do processo de aprendizagem de forma dinâmica e onde o aluno pudesse ser 
colocado no centro. O ensino era literalmente tradicional, a vertente pedagógica não 
importava. Era preciso mudar o rumo das coisas e promover a modernização do ensino. 
Então, para conseguir dar o salto qualitativo e levar à prática a introdução de noções 
inovadoras na educação, contribuiu muito os conhecimentos adquiridos numa formação 
que tive de frequentare destinado a sub-inspectores –delegados do ME, em exercício, 
através de um célebre projecto da UNESCO denominado, CVI/752038, de muito 
interesse para  o desenvolvimento da educação.        
Uma das temáticas centrais dessa formação foi o seguinte:eu e os meus colegas das 
outras ilhas, reflectirmos e elaborarmos  primeiramente, um pré-projecto educativo dos 
nossos respectivos municípios ou ilhas. Esse pré-projecto era um importantíssimo 
documento de orientação de política educativa a nível de cada municipio e ou delegação 
do ME.  
O pré-projecto teria de passar por uma validação em termos científicos e técnicos, pelo 
perito da UNESCO na altura, Arlindo Staphani. Na verdade o que elaboramos era 
apenas um pré-projecto porque havia a incontronável fase seguinte e que era partilha do 
mesmo, com os agentes educativos todos: os  professores, alunos, pais e encarregados 
de educação, as autoridades locais e toda a comunidade educativa, para eliminar algo 
que não fosse de interesse ou inserir e ajustar aquilo que não estivesse dentro dos 
conforme.    
Esses passos eram obrigatórios e tinham com objectivo fundamental fazer com que o 
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projecto apresentasse valências viradas para a melhoria da qualidade pedagógica 
nomeadamente a introdução de novos métodos de ensino  nomeadamente a ligação da 
teoria com a prática. Outras vertentes importante desses projectos prendim-se com a 
questão da inserção da escola na família e na comunidade, o chamado “triângulo 
educativo” , família- escola - comunidade” .   
Sem dúvida, que a questão da formação de professores,  visando a melhoria da 
qualidade da gestão processo de ensino –aprendizagem e da performance da escola, era 
fundamental.  
Em suma, os grandes dominios subjacentes na filosofia de base do projecto educativo 
da ilha, desenvolvidos na minha juventude e  na da criação das primeiras delegações 
escolares, conduzido por um  jovem professor que era eu e que fizeram de mim o gestor 
e autoridade educativa máxima, nos primórdios da educação da ilha Brava, após à 
independência.  
 
TCSB- Que factores o influenciaram ou foram nfluências determinantes na carreira de 
gestor? 
 
BV-Na minha vida sempre houve um momento ou um facto determinante nas escolhas 
que fiz. Por exemplo, escrevi a missiva   lançando desafios ao Ministro da Educação 
logo nos primeiros anos da independência sobre a organização de um sistema de ensino 
que estivesse à altura de Cabo Verde independente, determinou a minha função de 
delegado escolar..  
Mas gostaria de referir ao meu anseio e o alerta no sentido de mostrar às autoridades 
que era necessário ir de encontro às necessidades de formação de professores, foi um 
factor determinante e que motivou a escrever para mostrar às autoridades que o ensino 
era uma espécie de reprodução, centrado no professor e que era preciso fazer algo para 
mudar o rumo das coisas na educação na ilha (…) com vista à modernização do sistema 
do ensino aprendizagem e centrar o ensino na criança. Esses factores foram  
determinantes para a transformação do professor “tout court” em lider educativo. 
 
TCSB- Considerando o seu percurso marcado pela liderança em vários departamentos 
ao mais alto nível do ME, se o pedissimo que lançasse um olhar sobre a educação na 
ilha Brava trinta e cinco anos depois, o que teria para nos dizer?  
 
BV- Eu diria que em termos de desenvolvimento da educação, a ilha Brava 
correspondeu plenamente aos desafios que eu mesmo penso ter lançado há mais de três 
dezenas e meia de anos atràs enquanto jovem professor- director de escola e sub- 
inspector escolar-delegado do ME. Os professores de modo geral, mesmo aqueles que 
tinhan apenas a quarta classe da instrução primária, os monitores escolares, 
responderam bem aos desafios lançados. Se calhar eu pude contiagia-los a todos com o 
meu bichinho de busca de “um pouco mais” e a aposta na formação permanente, sem 
parar!. 
Para mim, digno de destaque é a melhoria do desempenho do professor no que tange á 
prática pedagógica após ás sucessivas acções de formação   continua. Sem correr risco 
de exagero posso afirmar que muitos professores conseguiram sair das esfera do ensino 
tradicional para introduzir inovações e colocar no aluno no centro da aprendizagem. Tal 
proeza só poderia ser materializada através da formação e do investimento na prática 
pedadagógica. De realçar ainda o intenso trabalho desenvolvido nas zonas pedagógicas 
no processo, no acompanhamento das aulas. 
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Sem falsa modéstia diria que fui o mentor de determinadas acções, na medida em que 
fui o orientador, o animador do grupo onde eu nunca me sentiu “chefe” nem o gestor 
que cuidava dos “papéis” dentro de um gabinete mas tão somente o líder  educativo. Eu 
estava sempre na sala de aula acompanhando os professores supervisionando e 
prestando assistência técnica e pedagógica.          
Sem querer chamar para mim o papel de promotor ou um dos pioneiros do 
desenvolvimento que a ilha da Brava, reconheço com prazer que o “grito da necessidade 
de dar o salto qualitativo” surtiu efeito e hoje comparativamente as outras ilhas a Brava 
encontra-se num patamar visvelmente mais elevado. Quanto a mim o que favoreceu 
esse desenvolvimento foi o facto dos professores dessa ilha terem aceite o repto da 
formação permanente e da modernização da educação, outrora lançado e sobretudo 
porque fizeram dela o lema e nunca mais o deixaram de lado. 
Hoje passados mais de três dezenas e meia de anos, que deixei a ilha da Brava, 
encontro-me casualmente com professores da ilha que me  dizem: - “aquilo que eu sou 
hoje eu devo-o  muito aos empreendimentos levados a cabo em prol da formação de 
professores, liderados por si, nos primórdios da independência». 
Confesso que escutar uma afirmação dessas, reforça a minha  convicção de que valeu a 
pena a aposta na formação dos docentes, aspecto fundamental para que os alunos 
fossem colocados no centro da aprendizagem.   
Para além disso, os ganhos notórios conseguidos no que concerne ao desenvolvimento 
do sistema educativo na ilha Brava, está ligado às pessoas que me sucederam. Esses 
responsáveis, de entre os quais alguns foram capazes continuar os trabalhos iniciados e 
de forma excelente, ousando e criando, permitindo a Brava dar o salto qualitativo.  
Lembrou-me de aluguns desses responsáveis como por exemplo, a Ernestina, que me 
substituiu (...), outros cujos os planos para a educação na ilha não tivessem tido a 
eficácia almejada, na materialização de determinados objectivos.  
Porém, devo destacar a facilidade com que o meu comterrâneo Amândio Brito, se 
introsou com as gentes e a comunidade educativa, desempehando com determinação e 
brilhantemente o seu papel de professor-director de escola num primeiro momento e 
mais tarde,  delegado do ME.  
Para mim esse cidadão que há dezassete anos vem trabalhando abenegadamente, 
esforçando-se para que essa ilha fosse hoje, um dos pontos do arquiplélago com os 
indices mais elevados em termos de desenvolvimento do sistema educativo, merece 
destaque.  
 
TCSB- Já na ilha Brava começou a exercer alguma actividade politica, como 
responsável de sector/ilha/região a nível de um partido político: Como se tornou 
responsável de sector/ilha/região e em que ano? Isso já constava dos seus planos de 
carreira, foi um acaso, possuía preparação específica para o cargo? Qual?. Conte-nos 
se terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto para se 
dedicar à liderança partidária?  
 
BV-A actividade política, foi para mim, pura e simplesmente uma outra dimensão da 
acção pedagógica e educativa. Sempre encarei a acção política como uma possibilidade 
de ter uma visão mais abrangente da educação e de toda a sociedade. A actividade 
politica  foi para mimmais um espaço onde puderia fazer o exercicio da pedagogia (...), 
mas, uma pedagogia natural e abrangente. Nunca encarei o exercicio da actividade 
politica dissociada da pedagogia. 
Assumi as funções de docente no momento de transição do regime colonial para a 
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independência. Alguns meses depois de ter começado a trabalhar, aconteceu o 25 de 
Abril e meses depois, a 5 de Julho de 1975,  Cabo Verde tornou-se independente de 
Portugal. Nessa época, eu considerava o exercício da actividade  politica como uma 
espécie de trabalho em acções de formação, de conscientização, de diálogo com as 
pessoas para que pudessem entender o sentido da Independência e da construção do 
novo país. Assim, utilizei a arma da qual estava bem munido e sobre a qual possuia 
formação: a pedagogia.  
Enquanto professor e enquanto responsável politico, tive referências teóricas e práticas 
da educação, como o Pedagogo Paulo Freire, e outros (...), Amilcar Cabral e, portanto 
encarou o exercício da acitividade política como uma oportunidade de praticar a 
pedagogia, “uma forma de libertação das mentes da ignorância (…), a assimilação da 
realidade por parte das pessoas na sua condição de cidadãos, de forma plena”.  
E então, nesse processo, não só propûs mas participei activamente em actividades 
tradicionais de trabalhos de ligação com as populações. Não poucos elogios recebi dada 
à excelência da minha  forma de comunicação com as pessoas (…) “sempre consegui 
fazer passar as minhas mensagens de forma acessível e sem grandes complicações”.  
Assim, que no exercicio da actividade politica, fiz questão de introduzir à partida,  de 
um extenso programa de alfabetização de adultos e de superação pedagógica. Isso 
aconteceu ainda durante a minha estadia em São Domingos, onde desenvolvi 
verdadeiros cursos nocturnos que para alfabetização educação de adultos.  
 
Para além  do curso de alfabetização, também em São Domingos, tive a iniciativa da 
criação do primeiro curso geral dos Liceus, cujo público alvo era constituido por 
professores e pessoas da localidade que possuiam como habilitações literarias o 2° ano 
do Ciclo Preparatório, ex-EBC. Era necessário elevar a formação académica das 
populações.  
Já na ilha Brava, desempenhei actividade política paralela às funções de educador e 
gestor. Todavia, foi na vizinha ilha do Fogo onde desempenhei as funções de Primeiro 
Secretário do Sector do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). 
Sempre com a educação no coração, procurei desenvolver também na ilha do Fogo, as 
actividades de alfabetização de adultos levadas a cabo em  São Domingos e Brava.   
No entanto, que antes de assumir o Sector do Fogo do PAICV,  trabalhei no Conselho 
Nacional do PAICV. Hoje sinto uma enorme satizfação que pelo facto de estar na base 
da criação dos cursos de superação dos quadros do partido e mais tarde na criação do 
Instituto Amílcar Cabral. 
O facto de ser educador fez com que eu lutasse pela  implementação de um plano de 
formação e superação dos quadros do Partido que na época possuiam niveis académicos 
extremamente fracos, o 2ºAno do ex-EBC na sua maioria. Essa superação deveria 
possibilitar aos militantes e quadros do partido elevar as respecitvas habilitações 
literárias para o Curso Geral dos Liceus e outros níveis de formação. 
Desencadiei na ilha do Fogo, uma fortíssima campanha de alfabetização semelhante 
àquela que tinha desenvolvido na ilha Brava. Para mim, todo o pessoal do partido teria 
de estar altamente mobilizado assumindo a sua condição de educadores e 
alfabetizadores, não no sentido político, mas no sentido cívico também.  
Foi também assim  a luta para que nas localidades de Mosteiros, São Filipe e Coral 
Grande no Fogo se desenvolvesse também um intenso trabalho de alfabetização e 
educação de adultos.  
Lembro-me com orgulho do facto da ilha Brava ter “erguido a bandeira a bandeira da 
alfabetização”. Na minha opinião, esse sucesso atribui-se à grande adesão dos muitos 
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responsáveis partidários  e os colaboradores meus que assumiram o desafio.  
Em síntese, devo dizer que nunca me desliguei das funções educativas. Mesmo quando 
desempenhei cargos meramente políticos, estive sempre ligado à educação e, só para lhe 
dar um exemplo devo dizer-lhe que estive ligado à criação de outros cursos de 
superação de quadros políticos como pro exemplo, do Sector Urbano da Praia do 
PAICV, destinado a pessoas que possuiam o Curso geral dos Liceus para que 
atingissem patamares académicos mais elevados nomeadamente o Curso Complementar  
do Liceu. Eu mesmo completei esse nivel de ensino nesse curso. 
Não posso deixar de referir que uma gestão da educação virada para a “libertação da 
ignorância” e  rumo ao desenvolvimento” isso foi a meta que sempre almejei. 
Nos primeiros anos após à independência, o ensino secundário era ainda limitado pois 
priorizou-se inicialmente o ensino básico assumindo. Para já era preciso responder a 
palavra de ordem de Herói do Povo, Amílcar Cabral: “Aquele que sabe, deve ensinar 
aquele que não sabe. (…) épreciso libertar o homem da ignorância, (…) a libertação do 
homem só é possivel pela via da  educação da população e, por isso, era preciso 
alfabetizar, formar e educar a população”..  
Daí o próprio partido ter incorporado, na sua missão, essa dimensão da 
educação/formação das populações e das massas na medida em que muitos quadros e 
militantes do próprio partido possuiam fracas habilitações académicas e, por 
conseguinte a necessidade de combater essas limitações de base.  
 
Essa inquietação levou-me a propôr e a obter o apoio do partido na criação dos cursos 
de formação e superação cultural dos quadros do partido e que mais tarde evoluiu para o 
Instituto Amílcar Cabral”64.  
 
Eu estava numa situação estratégicamente privilegiada para realizar contactos, 
obviamente que com o apoio do partido e diversas instituições, nomeadamente as 
representações diplomáticas sediadas no país, concretizou a implementação desses 
cursos que constituiam verdadeiros sonhos atendendo as dificuldades inerentes a um 
micro-estado insular, recém independente e desprovido de quaisquer recursos naturais à 
excepção dos homens e das mulheres.  
           
Assim, foram financiados através da cooperação internacional os primeiros cursos de 
alfabetização, de superação de quadros bem como a criação do Instituto Amílcar Cabral: 
construção do edificio e a aquisição de infra-estrutura física e equipamentos.  
 
TCSB- E Bartolomeu enquanto deputado da nação: Isso já constava dos seus planos de 
carreira, foi um acaso, terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha 
predisposto para se dedicar a um cargo na Assembleia Nacional?. Fale-nos das suas 
relações com responsáveis do sector da educação, responsáveis pela formação de 
professores de ensino básico, e de algun(s) acontecimento(s) ocorrido(s) neste período, 

                                                           

64 Instituto Amílcar Cabral, foi uma instituição de formação e superação de quadros e militantes do 
PAICV, que funcionou durante a década de oitenta. Sita na localidade de São Martinho Grande, Concelho 
da Praia, pelo IAC passou muitos militantes, quadros técnicos do PAICV e das organizações de massas 
do partido como a Juventude Africana Amílcar Cabral - Cabo Verde (JAAV-CV), da Organização das 
Mulheres de Cabo Verde (OMCV) e da Organização dos Pioneiros Abel Djassi Cabo Verde (OPAD-CV). 
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que possa(m) ter influenciado de forma decisiva a sua evolução como 
responsável/dirigente/lider em outros sectores? 
 
BV- Absolutamente que enquanto o educador, o director de escola, o sub-inspector-
delegado do ME na ilha Brava, assim como as funções de Primeiro Secretário do 
PAICV na ilha do Fogo, constituíram mais-valia no meu desempenho enquanto 
deputado da nação. Na realidade, confesso nunca ter feito planos expressos de exercer a 
actividade politica  profissional, como opção de vida. Fui eleito deputado da nação, 
numa altura ainda em que os deputados não eram profissionalizados como são hojemdia 
portanto não haviam interesses outros. Apesar de tudo, exerci durante vários anos a 
actividade política  enquanto quadro do profissional do PAICV, mas como atrás referi, 
nunca como opção de vida.  
Deste modo eu caaracterizo o percurso na actividade politica como sendo, uma resposta 
a vários chamamentos que seguramente o permitiu alargar os horizontes em termos de 
especificidade e de contribuição no desenvolvimento do país. Alguma longevidade 
como quadro profissional do PAICV, aconteceu porque desempenhei todas as funções 
de liderança utilizando os vantagens e pré-requisitos de um verdadeiro educador.  
Confesso ter exercido cargos políticos em alguns momentos particularmente difíceis e, 
consegui avançar, repetiu, porque sempre utilzei como suporte a minha condição  de 
educador”. Eu fiz a actividade politica de forma pedagógica pois tinha a convicção de  
que era a via mais acertada e estratégica de busca  solução e de superação dos 
problemas existentes. E assim, fui  assumindo diversos cargos de liderança. 
 
E relativamente ao exercício da activdade política em momentos particularmente 
difíceis, anteriormente referido, como  exemplo, no facto de ter assumido o Sector da 
ilha Fogo do PAICV, na altura em que tinha acontecido o 11 de Agosto, na ilha de 
Santo Antão. Os proprietários de terra tinham organizado uma grande onda 
manifestação e protextos contra a Reforma Agrária que estava sendo enpreendida pelo 
governo. 
 De referir que essa ocorrência teve um forte impacto a nível nacional e para quem 
conhece as pessoas originárias do Fogo, sabe que em determinadas situações podem 
reagir de uma forma violenta e que por vezes mete medo. Com efeito, a situação na ilha 
do Fogo era semelhante a uma aspécie de barril de pólvora que estava prestes a explodir 
(…) “ Se não fosse feito algo para evitar, a explosão seria com certeza pior, do que tinha 
sucedido em na ilha de Santo Antão. 
Para suavizar a situação de crispação social existente na ilha do Fogo, a minha condição 
de educador ajudou-me enormemente. Decidi, primeiramente abrir diálogo a todos os 
níveis. Deslocou-me a todas as localidades falar directamente com as populações, 
fazendo comícios e explicando às pessoas a questão da Reforma Agrária e o que de 
facto esteve na base das manifefestações ocorridas na ilha de Santo Antão para que 
estivessem na posse da verdade  das coisas.  
Haviam intensos boatos, muitas distorções e era absolutamente necessário apelar e 
incentivar o diálogo entre as partes designadamente os proprietários, os parceiros, (...), 
os militantes do partido que enquanto tal deveriam estar ao serviço não apenas de uma 
parte da população mas da sociedade civil de uma forma geral.  
Apostei no diálogo como a metodologia mais adequada para a amenização da crispação 
existente, pelo que realizei seminários sobre a reforma agrária, convidando entidades da 
cidade da Praia  para animar e moderar temas afins,  onde diversas vezes eu participei 
na qualidade de formador. Por essa razão, para mim, o educador que sou acompanhou-
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me  em todos os momentos da minha vida e, por isso, hei-de apostar sempre na forma 
pedagógica de gerir situações e de liderar. 
 
TCSB- Diaga-nos como chegou à liderança da Inspecção Geral da Educação: tratou-
se de iniciativa de uma pessoa, ou de um movimento de grupo. Foi eleito. Descreva 
como eram as suas relações com os responsáveis de outros departamentos, instituições 
e escolas de formação de professores designadamente, directores de serviços, 
directores de escolas secundárias, delegados do ministério da educação, os gestores de 
pólos educativos, directores de escolas satélites, os estudantes a nível do ensino 
superior, médio, formação profissional, secundário, os alunos do ensino básico, os 
funcionários, as Associações de Estudantes, os pais e encarregados de educação e as 
famílias. Descreva-nos ainda, algumas das características mais particulares das 
relações com autoridades educativas, designada-mente, as ligadas à planificação, 
concepção dos Planos de Estudos e implementação dos cursos de formação de 
professores do ensino básico (história, cursos, alunos, professores, comunidade).  
 
BV- Entrou para o Quadro Privativo da Inspecção Geral da Educação, através de um 
concurso tornando-me inspector para o ensino secundário, em 1997. Trabalhei na IGE65 
com outros colegas que comigo ficaram apurados no concurso e dei meu contributo para 
as reflexões sobre o estado da instituição na altura e, na construção de propostas que 
conduzissem a uma nova dinâmica de actuação da inspecção. 
 
Fui sempre um isnpector destacado no seio dos meus colegas, pelas intervenções fossem 
elas do âmbito teórico ou de trabalho prático individual ou de equipa. Apesar de ter 
ideias críticas, a forma como eu as fazia, embuidas de pedagogia fizeram com que 
fossem bem aceites no seio dos colegas inspectores mas também de liderança da IGE na 
época. Sensivelmente três anos mais tarde, fui convidado para assumir as funções de 
Inspector Geral da Educação. 
Assumi com a humildade, “sagèsse” e determinação que fazem parte da minha maneira 
de ser e de estar,  a liderança uma uma equipa de inspectores que era uma equipa 
brilhante por haver nela inspectores com competências em diversos dominios 
curriculares como também, de gestão, administração, juridica e disciplinar.  
Entrou para o Quadro Privativo da Inspecção Geral da Educação, através de um 
concurso tornando-me inspector para o ensino secundário, em 1997. Trabalhei na IGE 
com outros colegas que comigo ficaram apurados no concurso e dei meu contributo para 
as reflexões sobre o estado da instituição na altura e, na construção de propostas que 
conduzissem a uma nova dinâmica de actuação da inspecção. 
Fui sempre um isnpector destacado no seio dos meus colegas, pelas intervenções fossem 
elas do âmbito teórico ou de trabalho prático individual ou de equipa. Apesar de ter 
ideias críticas, a forma como eu as fazia, embuidas de pedagogia fizeram com que 
fossem bem aceites no seio dos colegas inspectores mas também de liderança da IGE na 
época. Sensivelmente três anos mais tarde, fui convidado para assumir as funções de 
Inspector Geral da Educação. 
Assumi com a humildade, “sagèsse” e determinação que fazem parte da minha maneira 
de ser e de estar,  a liderança uma uma equipa de inspectores que era uma equipa 
brilhante por haver nela inspectores com competências em diversos dominios 
curriculares como também, de gestão, administração, juridica e disciplinar.  

                                                           

65
 Inspecção Geral da Educação 
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Desenvolvi na IGE o funcionamento através de nucleos: Núcleo Inspectivo e 
Pedagógico do Ensino Secundário; Núcleo Inspectivo Administrativo Jurídico e 
Disciplinar, Núcleo Inspecitvo e Pedagógico do Ensino Básico. Propus a afectação de 
um inspector responsável para cada núcleo e, sugeri rotatividade no processo que 
funcionava na maior parte das vezes em grupos de trabalho.  
Em muito pouco tempo de gestão da inspecção consegui uma dinâmica jamais vista na 
IGE. Essa dinâmica instriseca à minha pessoa, muito marcado pela minha forma 
pedagógica de dar orientações, de atribuir tarefas e ou de chamar à responsabilidade no 
que tange aos resultados preconizados de uma dada missão inspectiva.  
Tenho a consciência da preciosidade e faço questão de frizar que a minha forma de 
relacionar com os semelhantes sejam eles subordinados, superiores hierárquicos e 
colegas tem a ver com a educação que recebi do ambiente familiar desenvolvido durante 
a  formação para ser professor e das experiências capitalizadas no exercicio das várias 
funções anteriores. 
 
TCSB- Sob a sua direcção promoveu algum programa especial de modernização 
legislativa e ou administrativa e de aperfeiçoamento profissional de docentes? 
Analisava os resultados habitualmente com os inspectores e responsáveis pela 
formação de professores? Definia os objectivos a alcançar com os inspectores e 
comunicava-os aos responsáveis pela formação de professores? Avaliava os resultados 
e agia em conformidade? 
 
BV- Desenvolvi na IGE o funcionamento através de nucleos: Núcleo Inspectivo e 
Pedagógico do Ensino Secundário; Núcleo Inspectivo Administrativo Jurídico e 
Disciplinar, Núcleo Inspecitvo e Pedagógico do Ensino Básico. Propus a afectação de 
um inspector responsável para cada núcleo e, sugeri rotatividade no processo que 
funcionava na maior parte das vezes em grupos de trabalho.  
 
TCSB- Qual é o seu papel na melhoria do estatuto do pessoal docente e ou do 
desempenho do pessoal docente? Fale-nos das medidas que terão contribuído para 
eventual melhoria de resultados e na elevação da taxa percentual de professores com 
formação para o exercício da docência no ensino básico. Fale-nos dos desafios que se 
lhe colocaram como Inspector-geral da Educação? Mantiveram-se os mesmos desde o 
início ou foram mudando ao longo do tempo em que exerceu o cargo?  
 
BV- Nesse período foram produzidos muitos documentos norteadores, especialmente no 
que conserne à gestão e admistração das escolas secundárias, a assistência técnica e 
pedagógica, em suma, consegui fazer com que a IGE, desse o salto qualitativo. Esse 
salto qualitativo a que me refero, tem a ver sobretudo com a melhoria significativa nas 
relações interpessoais internas na IGE e desta com relação aos parceiros  seu campo de 
actuação. Tem a ver ainda com a abertura por parte da IGE sobretudo no que tange à 
receptividade por parte dos professores, direcções de escolas secundárias e pólos 
educativos do ensino básico que até então viam na actividade da inspecção e seus 
respectivos inspectores, uma espécie de actividade policial. Considero o meu 
desempenho na IGE como um dos factores impulsionadores do processo da formação 
em exercicio de professores do ensino básico.  
 
TCSB- Alguma vez sentiu-se limitado na sua capacidade de acção pelo enquadramento 
legislativo em que tinha de agir? Como contornou/resolveu a situação? Fundamente, 
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descrevendo no sentido de nos fazer entender se perspectiva de fundo enquanto 
Inspector-geral é a de um administrador/gestor ou a de um líder educativo? Diga-nos 
se esse líder educativo contribuiu para a formação de professores? 
 
BV- Não me senti limitado porque eu sou um líder educativo e nunca trabalhei sozinho 
e, por isso, nunca tive a necessidade de decidir sozinho, pois as reflexões e o diálogo 
sempre foram o meu ponto-chave para me sair bem no meu quotidiano de trabalho onde 
que seja. Com efeito nos vários sectores onde exerci a liderança, eu levo comigo o 
professor e sempre apostando na formação permanente,  desencadeado lá atrás, na ilha 
Brava. Na política ou na IGE, continuei a defender a necessidade investir na formação 
de professores. Por essa razão, dei meu contribuito na reflexão e na construção de 
propostas alternativas que tornassem mais viáveis e agéis o processo da formação de 
formação  de docentes em exercício no sistema, mas também da formação inicial. 
 
TCSB- Fale-nos do seu trabalho enquanto Secretário Geral da Educação: Como 
chegou ao cargo de Secretário Geral da Educação? Tratou-se de iniciativa de uma 
pessoa, ou de um movimento de grupo. Foi eleito ou nomeado? Refira a legislação de 
enquadramento. Para além das suas actividades profissionais no sector da educação 
tinha algum envolvimento relevante na comunidade ou militância de natureza político-
partidária reconhecida?. Descreva como eram as suas relações com os responsáveis de 
outros departamentos, instituições e escolas de formação de professores, enfim, mostre-
nos algumas das características mais particulares das relações com autoridades 
educativas?  
 
BV-Após as eleições legislativas de 2001, assumi as funções de Secretário Geral do 
Ministério da Educação e da Valorização dos Recursos Humanos, sob convite do então 
titular dessa pasta, Sua Ex.cia Victor Borges. Também nessas funções, ele continuei  
adoptando a minha postura de gestor –educador. Refero-me ao facto de nessa altura ser 
detentor de uma licenciatura em Direito, facto esse que considero importantissimo para 
as novas funções, na medida em que, um jurista “tout court” muito dificilmente 
entenderia “ as coisas da educação” tão bem quanto um professor e gestor conhecedor 
da educação que se formou em  direito (…), a diferença é nitidamente para um melhor 
desempenho em benefício dos problemas do sector da educação”. 
O conhecimento do sector, a experiência capitalizada na ilha Brava enquanto professor-
director de escola e deledado escolar, ampliadas em outros sectores de entre os quais a 
IGE contribuiram enormemente e exercício do cargo de Secretário Geral da Educação, 
no que concerne à busca de solução para os constrangimentos e problemas do sector da 
educação tais como a normalização.  
De refeir o novo Estatuto do Pessoal Docente de entre outros importantes documentos 
de gestão e orientação do sistema educativo, que aconteceram durante o meu período de 
vigência na Secretaria Geral.  
Outro contributo importante, foi no processo de (re)lançamento da formação inicial e 
em exercício de professores do ensino básico em termos de reflexões que conduziram à 
construção de diversas propostas de Ofertas Formativas favorecedoras da elevação da 
percentagem de docentes com formação para 89,9%,  verificados actualmente no 
sistema educativo.   
No decorrer das respostas à entrevista, recordo-me da realidade que se desenhava 
complicada,  relativamente ao cumprimento dos objectivos da EPT, em termos de 
construção e restauração das infraestruturas escolares, aquisição de equipamentos em 
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quantidade e qualidade que permitisse o acesso de todas as crianças ao ensino básico.  
Ainda sobre esse assunto, gostaria de me refirir às preocupações ligadas às “quotas de 
formandos” em termos de acesso que deviam ser equilibradas, por um lado para 
combater as disparidades regionais e, favorecer a equidade no que tange à colocação de 
docentes qualificados, de forma gradativa, em todas as escolas de Cabo Verde.  
Durante a minha liderança na SG, criei diversas situações de reflexão sobre a formação  
e a carreira docentes, dialogando com esses profissionais  propriamente dito,  sobre os 
seus anseios, aspirações e as respectivas necessidades em formação.  
Tinha os responsáveis do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP), os rersponsáveis 
da instituição de formação e nesse caso concreto o IP, os responsáveis dos vários 
projectos de formação como o PROMEF, o Pro-ensino, o EBIS I entre outros parceiros 
com os quais mantinha relações interpessoais eram boas. Para além desses, o diálogo 
com o Ministro era constante particularmente em relação ao enquadramento profissional 
do pessoal docente: as reclassificações, progressões.  
 
TCSB- Sob a sua direcção promoveu algum programa especial de modernização 
legislativa e ou administrativa e de aperfeiçoamento profissional de docentes? 
 
Enquanto Secretário Geral tinha sob o comando as direcções chaves a saber: a Direcção 
dos Recursos Humanos e a Direcção da Administração e Finanças e daí o contributo 
extraordinário quando se tratasse, por exemplo da mobilidade de professores para que 
pudessem ser formados em exercicio de funções, a elevação salarial por obtenção de 
novass habilitações académicas e ou profissionais, o tempo de aposentação de entre 
outras regalias que decisivamente tornaram a profissão docente mais atraente.  
 
TCSB- Que balanço faz do seu exercício enquanto Secretário-geral da Educação, no 
que respeita à formação e ao desempenho de professores do ensino básico? 
 
BV-Eu avaliaria de forma muito positiva o contribuito indicando a elevação da 
percentagem de professores com formação específica para a docência de 60 % de 
professores para 89, 9% de professores em 2010. 
 
TCSB- Diga-nos, que conselhos daria a um candidato a Secretário-geral da Educação, 
presidente ou director de instituição de formação sobre a melhor forma de pensar e 
gerir o processo da formação e desempenho de professores do EB?  
 
BV- Eu aconselharia a um cidadão que nesse momento fosse desempenhar funções 
idênticas e aos responsáveis de instituições de formação, o investimento eficaz na 
formação permanente/contínua e especializada de professores. A razão fundamental 
desse conselho, está ligada á interpelação constante da sociedade civil cabo-verdiana no 
que tange à melhoria da qualidade através da superação valências ainda não conseguidas 
pela via da formação especializada e a consequente elevação do grau académico e 
profissional do professor do EB, conforne constam do Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de 
Maio, a nova LBSE.  
Sobre a elevação da qualidade permita-me ainda a mais um conselho e desta feita, o 
investimento na investigação–acção com vista à produção de conhecimento sobre a 
realidade cabo-verdiana. Os resultados das investigações que as instituições de 
formação e seus respectivos professores forem capazes de levar à prática, responderão 
gradativamente os desafios da qualidade, que ele considera ser uma construção oonde 
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deve fazer parte todos os elementos do triângulo educativo “ escola-família e 
comunidade.  
 
 
TCSB- Como chegou ao cargo de presidente da comissão nacional de eleições? 
Tratou-se de uma iniciativa pessoal ou de um movimento de grupo. Foi eleito ou 
nomeado e que modelo organizativo escolheu para o funcionamento da CNE? 
 
BV- Um pouco fora do sector da educação, assumi as funções de Presidente da 
Comissão Nacional de Eleições, fazendo mais do nunca suporte na sua formação e 
experiência de educador. Presidia uma comissão nacional constituida por representantes 
dos partidos políticos da jovem democracia cabo-verdiana e, daí o apelo à pedagogia e 
às relações interpessoais  fundamentais para o funcionamento eficaz da CNE. Utilizei 
como estratégias de trabalho, as reuniões, o diálogo e a negociação como a forma mais 
prudente  e ficaz na tomada decisões.  
 
TCSB- Descreva como eram as suas relações com os outros membros da CNE, com os 
presidentes de partidos políticos, com as autoridades estatais, parlamento, governo, 
outros órgãos. 
 
BV-Desempenhei essas funções também, na óptica do líder educativo. Porém, nessa 
fase senti-me cada vez com mais dificuldades em assumir da actividade política 
profissional. Sem dúvida que com recurso às experiências  capitalizadas nos mais 
diversos domínios da gestão anteriormente exercidos, no professorado, na gestão de 
vários  sectores da educação, no exercício da actividade política exclusiva bem como na 
gestão adminsitrativa e financeira de uma empresa do sector privado, ajudaram-me a 
mediar conflitos de ideias e de opinião entre os pares. No termo do exercicio dessas 
funções, saí mais do que nunca, convicto de que estava completamente fora de 
cogitação uma carreira de politico profissional. O sucesso das minhas funções na CNE, 
devem-se ao investimento nas relações humanas o diálogo, aliado à negociação como a 
forma mais prudente e eficaz na tomada de decisões que se desejam concensuais, 
todavia, sempre na postura de um líder educativo.  
 
TCSB- O seu exercício enquanto Administrador Geral da Universidade Pública de 
Cabo Verde: diga-nos como chegou ao cargo de Administrador Geral da Universidade 
Pública de Cabo Verde? Descreva como eram as suas relações com os responsáveis de 
outros departamentos, instituições e escolas de formação de professores do EB no 
desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano? 
 
BV- A primeira equipa reitoral da Universidade Pública de Cabo Verde, foi empossada 
em Novembro de 2006. Um novo passo no desenvolvimento do sistema educativo cabo-
verdiano. Seguramente que o facto de eu ser um profissional da educação, com largos 
anos de liderança terá sido decisivo para que me convidassem para ser Adnministrador 
Geral da primeira Universidade Pública de Cabo Verde. Liderar os primeiros passos da 
Universidade Pública de Cabo Verde, foi um trabalho árduo no que cincerne à produção 
de diversos documentos normativos daquela instituição de ensino superior público. 
 
Uma parte bastante significativa da legislação dessa instituição,  foi por mim elaborada 
bem como todo o processo de instalação. Exerci essas funções durante o periodo 
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compreendido entre 2006 e 2009,  tendo, por isso, trabalhado todo o processo de 
recrutamento do recurso humano docente e do pessoal dos serviços administrativos e 
académicos. Uma vertente importantissima da criação e da instalação que foi o trabalho 
desenvolvido no processo de extinção de instituições públicas de formação supeiror tais 
como: Instituto Superior da Educação (ISE), o Instituto Superior de  Engenharia e 
Ciências do Mar (ISECMAR), o CENFA e respectiva diluição e a afirmação da UniCV. 
Um aspecto importante foram as reflexões levadas a cabo com responsáveis e todo o 
recurso humano do Instituto Pedagógico com vista à assinatura do Contrato de 
Associação com a UniCV. Desse Contrato de Associação resultou uma Comissão 
Paritária criada em Abril de 2010 e na sequência foi criada uma Equipa Técnica cuja a 
missão é a construção de uma Oferta Formativa de Cursos de Complemento de 
Licenciatura, de realização compartilhada entre o IP e a UniCV. 
Na minha opinião os cursos de complemento de licenciatura, destinados à formação de 
professores diplomados pelo IP, irão com certeza dar as primeiras respostas á actual 
demanda do sistema e da sociedade civil cabo-verdiana em matéria da melhoria da 
qualidade.  
Ainda sobre a formação de professores, eu considero  inprescindivel a agilização do fim 
da transição em que o IP é colocado pela nova LBSE, como condição indispensável 
para o cumprimento das deliberações insertas no Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de Maio,  
no que tange à ao alargamento da escolaridade para 8 anos e gradativamente para o 10° 
ano e 12º ano de escolaridade. 
Em jeito de recomendações, mostrou a necessidade premente da  continuidade do 
incremento da formação especializada de profressores e a aposta na formação 
permanente como o caminho mais acertado para a elevação da qualidade em todas as 
vertentes do sistema educativo. 
 
TCSB-Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
BV- A investigação me é também muito cara, por isso, fico feliz poder contribuir. 
 
 

Amândio Brito 

TCSB- A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo de 
uma tese de Doutoramento sobre o tema, “ Lideranças e Formação de Professores em 
Cabo Verde. Os dados recolhidos destinam-se a fins puramente académicos.  

Selecionámo-lo para a entrevista pelo conhecimento do seu percurso enquanto professor 
do ensino básico, professor-diretor da escola e muito especialmente de Delegado do 
Ministério da Educação na Ilha Brava desde 1993 ao momento atual, tendo sido a 
Delegação sob sua responsabilidade, Galardoada com a Medalha de Mérito Educativo 
em 2010 através do Boletim Oficial nº9 de 5 de março de 2010, pelo reconhecimento no 
desenvolvimento de políticas educavas nacionais, por Sua E.cia o Primeiro-ministro de 
Cabo Verde.  

Como o objetivo último que nos mobiliza é escutá-lo sobre diversas funções no que 
respeita ao item liderança do sistema educacional em Cabo Verde e contribuir para um 
melhor conhecimento sobre quem são os líderes de sistema educativo cabo-verdiano, 
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interessa-nos conhecer a sua “história de vida” e, sobretudo, como é que o professor se 
transformou em professor-diretor de escola e em delegado do ME, o que pensa das 
funções que exerceu, e de que forma no exercício desses cargos, contribuiu para a 
evolução da percentagem de professores do ensino básico com qualificação para o 
exercício da docência, melhoria do processo de ensino-aprendizagem, direção e 
lideranças dos diversos subsistemas do sistema educativo, em suma do sistema 
educacional na Ilha Brava.  

TCSB- Vamos começar pelo seu nascimento. Onde nasceu? Quando? 
AB- Nasci num dos bairros da Cidade de Assomada, ilha de Santiago, mais 
concretamente na localidade de Achada Galego, Concelho de Santa Catarina, ilha de 
Santiago, aos 20 de Setembro de 1966. 
 
TCSB - Qual era a profissão dos seus pais e o seu nível de escolaridade? 
AB- o meu pai era pedreiro, praticava a agricultura, criava animais e era habilitado com 
o 1º grau do Ex. Ensino Primário. O meu pai deixou de praticar essas actividades no 
início dos anos 70 para se emigrar para Portugal em primeiro lugar e depois para 
França. A minha mãe era doméstica e não sabia ler nem escrever 
 
TCSB- Fale-nos de algum(s) aspecto(s) do ambiente social e cultural do meio em que 
vivia a sua família, durante a sua infância, que considere especialmente marcante(s) na 
sua evolução pessoal e profissional. 
AB- O ambiente sócio cultural da família onde viveu toda a sua infância era muito 
interessante.Tive o privilégio de crescer com os seus avós paternos, tios que já 
frequentavam escolas. A minha família valorizava imenso os princípios religiosos, tanto 
mais que os Padres da freguesia frequentavam sempre a casa dos meus pais, porquanto 
o meu avô era mecânico deles. Ensinaram-me a rezar muito cedo. Jamais ia para a cama 
sem antes rezar o “anjo da guarda”. 
Tive também o privilégio de escutar histórias infantis contadas por pessoas mais velhas, 
e incutiram-me na cabeça desde muito pequenino o respeito, o amor ao próximo, a 
solidariedade, a honestidade, seriedade, sinceridade (...) valores que gravei e partilho 
com a minha família e as pessoas com quem convivo diariamente. 
 
 
TCSB- Que tipo de aluno era em termos de aproveitamento e de comportamento?  
AB- Eu me comportava muito bem como aluno. Em termos de aproveitamento eu era 
um bom aluno também. 
 
TCSB- Que papéis costumava assumir nas actividades de grupo formais /informais? 
AB- Nos grupos eu era sempre muito activo e procurava sempre ter o meu espaço e por 
vezes conquistava a liderança. 
 
TCSB- Sobre a Pré-adolescência e frequência do ensino básico. Diga-nos, Que tipo de 
escola(s) frequentou?; O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças 
significativas? A sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros e por último 
fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua 
passagem pela(s)  escola(s) , sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado 
nas suas opções de vida pessoal e profissional. 
AB- Por ter nascido praticamente na Vila, então fiz ali os meus estudos até a conclusão 
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do antigo ciclo preparatório. No Pré-escolar a minha professora era portuguesa e no 
primário professores cabo-verdianos. O meu primeiro contacto com a escola foi muito 
interessante. Como todas as crianças da época fui levado pela minha mãe e no primeiro 
dia desatei-me a chorar logo que a minha professora me chamou para integrar o grupo 
dos seus alunos. Pois ao deixar a minha mãe senti quase que abandonado à minha 
própria sorte. No segundo dia de aulas, tão logo foi dado o recreio, tomei a caminho da 
casa acompanhado de um amigo que era afilhado da minha mãe, mas no caminho fomos 
apanhados pelo meu pai que nos trouxe de volta para a escola. 
Sempre gostei da escola. Do que menos gostava era dos castigos que poucas vezes 
recebia. Frequentei escolas públicas com turmas de 35 e 40 e tal alunos. 
No básico o meu desempenho como aluno aumentou de ano lectivo para ano lectivo, 
não obstante a triste lembrança de castigos físicos que recebi de uma professora pelo 
facto de não dominar a divisão na 2ª classe. Estranho é que eu sabia a tabuada e também 
dominava a multiplicação. Por causa disso corri o risco de ser proposto ao exame só no 
fim e sem mesmo ter dominado a divisão. Curioso é que no dia do exame e no momento 
da prova confrontado com uma divisão, fiz correctamente a conta e sem o apoio de 
ninguém. Também não copiei. Ainda lembro que se tratava de “27: 9”Já na 3ª e 4ª 
classes cheguei a ser o melhor aluno da turma, mas também tive a mesma professora 
nesses dois anos de estudos. 
Sempre tive facilidades de integração nos grupos, sejam eles escolares ou outros e 
sempre me dei muito bem com os meus colegas. Na 3ª e 4ª classe passei a ser um 
apoiante “oficial” da minha professora, sobretudo na correcção dos trabalhos, o que terá 
influenciado de certa forma a minha opção profissional futura. 
 
TCSB- E na sua adolescência, a nível do ensino secundário, que tipo de escola (s) e 
curso (s) frequentou?; As opções que fez foram individuais ou foi influenciado por 
alguém? ;O seu desempenho como aluno manteve-se ou houve diferenças 
significativas?; E a sua forma de se integrar nos grupos de escola e outros? Fale-nos 
de actividades que tenha desenvolvido durante este período, de natureza associativa, 
paroquial, política ou outra. Ainda nesta parte gostaríamos de lhe pedir –lhe que 
partilhasse connosco as memórias que guarda desta época da sua vida, 
designadamente da sua passagem pela(s)  escola(s) , sobre factos ou acontecimentos 
que o tenham influenciado nas suas opções de vida pessoal e profissional. 
 
AB- A minha escola secundária era também pública. Foi o liceu Domingos Ramos. 
Estudei o curso geral como aluno interno. Na Praia vivi momentos diferentes aos que 
vivia em Assomada. No 1º ano fiquei na casa de uma tia em Achadinha baixo e nesse 
ano aprendi como se fazia a bolacha, facto que me levava também a perder o sono, mas 
mesmo assim consegui um bom aproveitamento. Também não ia a nenhum lugar de 
diversão. Nem mesmo jogava o futebol, minha paixão. 
Descontente com os trabalhos que fazia na casa da minha tia, mas também ansioso de 
viver num ambiente mais livre, um pouco influenciado por um grupo de amigos, 
também do interior, no ano lectivo seguinte, concretamente no primeiro trimestre, já no 
4º ano, decidi que o meu regresso às aulas na Praia só aconteceria caso saísse da casa da 
minha tia, sob alegação de que estava sendo maltratado, facto difícil de ficar 
comprovado porque nem se quer estava magro. Comia bolacha quente com manteiga e 
aquilo me fez aumentar alguns kilos. O certo é que não parei nunca de insistir com a 
minha mãe no sentido de sair dessa casa. Queria mesmo era viver como o Chicho, o 
Yuta que foi corrido do Seminário São José, o Zé Lino, etc. Esses sim. Esses iam ao 
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cinema, ao Parque 5 de Julho assistir os concursos de dança e de vozes, à 
Prainha…eram livres. 
A minha firme decisão de não ir à Praia para a mesma casa valeu-me duros castigos da 
minha mãe que, na ausência do meu pai emigrado na França, tudo devia fazer para 
assegurar uma boa educação de 5 filhos. Por exemplo, disse-me assim um dia: “ não 
queres ir para a casa da Nha Pomba? Ficas aqui a ajudar nas lides da casa, sobretudo na 
pastorícia das cabras e do burro. 
Estava resignado e quase entre o “ ter que partir e o ter que ficar”, mas também muito 
dividido fui-me aguentando até que depois de uma semana de aulas, ela, a minha mãe 
resolveu ceder, comunicando-me de que o pai teria concordado que eu fosse ficar 
juntamente com esses tais amigos, outros filhos de compadres e amigos que 
trabalhavam juntos na França. 
Completamente repleto de alegria e de ansiedade de viver uma nova vida, supostamente 
a melhor, recebi a instrução de dar um jeito num catre oferecido pelo meu avô e assim 
parti de novo para a Praia sozinho. Consegui convencer à minha mãe de que não era 
necessária a sua companhia, tanto mais que ficava muito enjoada quando viajava de 
carro. 
Na Praia fui ter com os meus amigos indefectíveis. A minha casa passou a ser uma 
garagem pertencente ao Sr. Tony Silva da rádio e sobre ela funcionava uma discoteca. 
Era o início de uma vida livre, que só ficou completa com o cinema do bairro muito 
perto e outras condições que sempre desejei ter. Depois foi só desfrutar. Os concursos 
de dança e vozes, os filmes, etc, faziam parte da minha agenda diária. O dinheiro não 
me era difícil. Vendia bilhetes a mercado negro… Só que tudo isto foi sol de pouca 
dura, por causa dos resultados do 2º período. Foram simplesmente catastróficos. Nem 
uma positiva.  
De férias no interior a minha mãe sempre me perguntava pelas notas e a resposta 
sempre foi esta: ainda não puseram as notas. A minha “desgraça” foi o meu irmão que 
decidiu ir à Praia despachar um documento e na sequência foi ver as minhas notas. De 
volta então, a triste notícia de que os meus resultados eram péssimos foi dada por ele à 
minha mãe, mas um pouco a título de confidência. Fui chamado, mas mais para saber 
que não estava sobre a mesa nenhuma possibilidade do meu regresso à Praia para 
retomar os estudos. 
 
Todavia, eu sabia que a minha desgraça era o lugar onde eu estava, assim como sabia 
que, saindo de lá conseguia até passar para o 5º ano, tendo em conta os bons resultados 
do 1º trimestre. Não me faltava nenhuma nota que fosse positiva. Gozava da vantagem 
de uma média de 14 valores no 1º trimestre e no segundo as minhas negativas foram de 
8 e 9 valores. Estava quase iminente a minha saída da garagem. Aliás, eu devia voltar à 
Praia caso saísse da garagem. Assim pensava eu, mas a decisão, claro está, competia à 
minha mãe. 
O meu regresso à Praia aconteceu, graças a um professor que eu tive no 2º ano do ciclo 
que informou á minha mãe que eu tinha tudo para passar, que o meu problema tinha a 
ver com a vida que levava, sendo então imperiosa a minha saída daquele lugar. Saído de 
lá e, tendo ficado numa outra casa, sob regimes novamente duros, mas com muito 
menos trabalho (só tinha que tirar a água de manhã), consegui ter novamente bons 
resultados no 3º período e concluir com sucesso aquele ano lectivo. 
Conclui o 3º ano do curso geral (Ex. 5º ano dos liceus) numa altura que esse liceu 
arrebentava pelas costuras devido ao excesso de alunos. Nessa altura o seu Director era 
o Senhor José Ricardo. 
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Fez-se recursos a todos os anexos, mas também às salas cedidas, mas mesmo assim não 
foi possível atender o volume das demandas e pelo facto, fiz parte de um grupo de 
alunos que ia e vinha diariamente ao e do liceu, mas sem nunca ter conseguido uma 
turma. Estava matriculado no ex: 6º ano, 4º grupo, sendo estas as disciplinas de estudos 
na época: Português, Filosofia, História, Politica, Matemática e Geografia. 
Sob o argumento de que a entrada às turmas se fazia em conformidade com a idade 
(primeiro os mais novos e depois os outros), aguardei pela minha vez até finais de 
Novembro, altura que já estava a frequentar o Magistério Primário, influenciado pelo 
meu irmão mais velho que já era docente. Sinceramente, não estava formada a minha 
decisão de ser professor não. Só que no M.P. recebia uma bolsa de 5.238.00 e isto me 
dava alguma autonomia e me conferia também algum poder de afirmação. Pois, era 
muito jovem. 
Prova o facto de não ter sido a minha decisão de ser professor na altura, os testes feitos 
no CENFA, e em outros lugares e a minha tentativa de trabalhar nas Finanças com o 
apoio de um amigo. Interessante é que aprovava em todos os testes e também consegui 
uma vaga nas Finanças na ilha do Fogo, concelho dos Mosteiros. Só que, coisas do 
destino mesmo, a bolsa do CENFA e das outras instituições eram todas inferiores ao do 
M.P e a proposta de salário das Finanças também não era grande coisa, de modo que, 
definitivamente fiquei no M.P. 
 
TCSB- Conte-nos como foi na sua idade adulta no que concerne ao ensino 
médio/superior: Que escola (s) e curso (s) frequentou?; As opções que fez foram 
individuais ou foi influenciado por alguém?; como era o seu perfil enquanto aluno?; já 
então se inclinava para vir a ser professor, director/gestor escolar, delegado do 
Ministério da Educação?. Queríamos pedir-lhe que nos falasse um de actividades que 
tenha desenvolvido durante este período, de natureza associativa, paroquial, política ou 
outro; das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da sua 
passagem pela (s) escola (s), sobre factos ou acontecimentos que o tenham influenciado 
nas suas opções de vida pessoal e profissional e de alguma experiência de trabalho 
noutra área antes de entrar na docência. 
 
AB- A minha opção de fazer o curso do Magistério Primário foi influenciada por 
alguém. Eu não era muito dedicado apesar de ter de confessar que na altura, faltava-me 
o sentimento de apropriação da decisão de ser professor. Por isso, os meus resultados 
eram simplesmente bons, mas podiam ser muito melhores. A minha integração nos 
grupos sempre foi fácil. Nesse período, fui membro fundador de um grupo de jovens da 
localidade onde eu nasci, denominado “ Juventude em progresso”, fui catequista e 
também joguei futebol na equipa da minha localidade, Grupo Desportivo de Assomada 
e depois na Associação Desportiva Académica da Praia, esta ultima por pouco tempo 
por não ter conseguido conciliar o horário dos treinos com o da Escola. 
 
Assim como a entrada na Escola do Magistério Primário da Praia. Curso de Formação 
de Professores do EB, as minhas opções, foram de certa forma, sempre influenciadas 
por pessoas amigas. Fui sempre um aluno disciplinado, organizado, responsável, 
dedicado aos estudos, etc. Facto curioso é que durante a formação no Magistério 
Primário a minha inclinação para professor foi crescendo e sentia isso a cada dia que 
passava. 
 
TCSB- Mas passava-lhe na cabeça ser director de escola? 
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AB- Claro que não! Na altura não me passava pela cabeça dirigir uma escola. Nessa 
altura continuei a fazer parte dos mesmos grupos e associações supracitadas, mas já não 
dei catequese. Na política participei em várias acções promovidas pela JAACV e 
cheguei a ser membro. 
Do Magistério Primário guardo até hoje recordações que levo comigo para onde quer 
que eu vá. Foi uma época muito importante da minha vida. A relação mantida com 
pessoas mais velhas, com uma elevada experiência de vida, contribuiu sobremaneira 
para o meu amadurecimento e também para que eu começasse a encarar o mundo de 
uma forma completamente diferente. Era muito jovem e como é óbvio tinha também as 
minhas fantasias e ilusões próprias da idade. Por exemplo, mais para o efeito de 
afirmação, brincava com o cigarro, mas ao mesmo tempo tinha um medo enorme que a 
minha mãe me descobrisse. Admirava grandes ídolos do futebol, actores, etc, e não foi 
por acaso que me chamavam de Diego. Diego Armando Maradona era o meu ídolo, o 
melhor jogado de futebol do mundo e eu na altura jogava muito bem o futebol. Aliás, os 
poucos castigos físicos que recebi da minha mãe, tinham sempre o futebol como causa. 
Não tive nenhuma experiência de trabalho antes da entrada na docência a não ser o 
estágio pedagógico que era muito forte em termos de observação de aulas dos 
professores orientadores da EMP e a própria prática pedagógica em termos de cadeira 
nuclear do curso. 
 
 TCSB- O ingresso na profissão e o exercício da docência aconteceu quando? Conte-
nos como se tornou professor. Em que ano, em que tipo de escola, em que grupo de 
docência; quantos anos exerceu a docência e quais as disciplinas que leccionou ao 
longo dos anos?. De igual modo gostaríamos de lhe pedir que nos descrevesse como 
era o seu relacionamento com os colegas, alunos, funcionários, órgãos de gestão, 
famílias.  
AB- Tornei professor no ano lectivo 2007/08 Formei-me na Escola do Magistério 
Primário da Praia. O meu grupo de docência, Ensino básico. Relacionava muito bem 
com os meus colegas. Gostava de partilhar com eles os meus conhecimentos teóricos. 
Fui sempre humilde e também aberto em aprender com os mais antigos na profissão. 
Gostava imenso dos meus alunos e sempre lhes dispensei um carinho muito especial. 
Durante os dois anos que leccionei, relacionei-me muito bem com as famílias dos meus 
alunos. Visitava-lhes, partilhava com eles assuntos relacionados com os seus filhos, etc. 
Também fui muito bem tratado pelos pais e ou encarregados da educação dos meus 
alunos. Gostavam de mim. 
Relacionei bem com todos os funcionários e órgãos de gestão. Também fiz parte muito 
cedo da equipa de liderança educativa local. Logo no Primeiro ano. Foi com a minha 
chegada e de alguns outros colegas que se constituiu pela primeira vez a equipa 
pedagógica na ilha. Havia uma pessoa com a qual eu não me dava muito bem e que era 
o Sr. professor José Maria Spínola. Tratava-se pois, de uma pessoa difícil. Nunca dava 
bem com ninguém.  
 
TCSB- Diga-nos que cargo desempenhou, para além da docência, até se ter tornado 
delegado do Ministério da Educação; que recordações guarda desses tempos em 
relação à gestão da (s) escolas por onde passou?. Fale-nos também de actividades 
exteriores à escola de natureza associativa, paroquial, política ou empresarial que 
tenha desenvolvido durante este período. 
AB- Antes de desempenhar o cargo de delegado, fui Coordenador Pedagógico, director 
da escola de Nossa Senhora do Monte, Coordenador Pedagógico da freguesia de Nossa 
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Senhora do Monte, tutor da formação em exercício, responsável concelhio do PAC66e 
Coordenador geral da Equipa Pedagógica. Na altura as condições de trabalho eram 
muito difíceis para não dizer que não existiam. Trabalhava num pequeno espaço, meu 
gabinete, toda a escrituração era a manuscrito, só depois de tantas tentativas consegui 
uma máquina de escrever. As condições físicas das escolas eram rigorosamente 
precárias. Sem casas de banho, sem luz e água. Fazia-se o recurso às salas alugadas ou 
cedidas… Extra escola: ia à missa aos domingos, jogava numa das melhores equipas de 
futebol de salão denominada Coroa da Brava, no futebol federado na Brava joguei no 
Sporting, Académica e Benfica. 
 
TCSB-Fale-nos das memórias que guarda desta época da sua vida, designadamente da 
sua passagem pela(s) escola(s) , sobre factos ou acontecimentos que o tenham 
influenciado nas suas opções como gestor escolar. 
AB- A minha passagem pela escola foi simplesmente muito agradável. Eu era muito 
jovem, estava muito motivado, cheio de forças e muita vontade de trabalhar e o clima de 
trabalho era muito favorável, assim como a ilha também.Comecei a criar o gosto pela 
gestão nessa época. Senti-me diante de desafios e queria vencê-los e este exercício me 
dava muito prazer e gosto. Tinha por exemplo projectos e não queria que a escola da 
Vila me passasse em nada.          
 
TCSB- Como é que se chegou à direcção e às lideranças: director/gestor? Em que ano, 
em que tipo de escola, cargo, funções? 
AB- Tornei-me director da escola de Nossa Senhora do Monte no ano lectivo 89/90, por 
via da designação do então delegado da educação na ilha. 
 
TCSB- Isso já constava dos seus planos de carreira ou foi um acaso? Possuía 
preparação específica para o cargo? Qual? 
AB- Sempre trabalhei dedicadamente, mas nunca sob nenhuma ambição de outros 
cargos. Também não possuía nenhuma preparação para o cargo 
 
TCSB- Terá havido algo na sua vida pessoal ou profissional que o tenha predisposto 
para se dedicar à gestão escolar? 
AB- Apenas a vontade pessoal em ver uma escola melhor organizada e com resultados 
melhores nos vários domínios de gestão. 
 
TCSB-. Como evoluiu a sua carreira de director/gestor antes de se ter tornado 
delegado e quantos anos exerceu essas funções? 
AB- Exerci o cargo durante dois anos lectivos consecutivos, mas não num quadro de 
carreira. 
 
TCSB- Recorde como passaram a ser as suas relações com os colegas docentes, os 
alunos, os funcionários, as associações de pais e as famílias.  
AB-Com todos esses intervenientes do sistema a minha relação foi de muito respeito, de 
partilha, de ajuda mútua e de muito profissionalismo. 
 
TCSB. Fale-nos das dificuldades sentidas no desempenho do cargo. 
AB- A inexperiência: Pois, era muito novo e com muito pouco tempo de trabalho. 
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TCSB- Recorde como procurou aprofundar a sua preparação para o exercício das 
funções e já agora diga-nos francamente se aceitaria manter-se mais tempo na 
direcção da escola, mesmo sabendo-se jovem e poderia não chegar a ser delegado? 
Porquê? 
AB- Trocava ideias com os restantes colegas que já vinham exercendo as mesmas 
funções e também tentei dominar os poucos documentos existentes na época e também 
criar certos procedimentos de gestão. Nunca assim pensei, mas acho que precisaria de 
mais maturidade pessoal e profissional antes de exercer o cargo de Delegado. 
 
TCSB- Fale-nos de actividades exteriores à escola de carácter associativo, político, 
paroquial ou empresarial que tenha desenvolvido durante este período e algum(s) 
acontecimento(s) ocorrido neste período, que possa(m) ter influenciado de forma 
decisiva a sua evolução como gestor escolar? 
AB- Fora da escola envolvi-me sempre em actividades ligadas ao desporto. Os 
resultados conseguidos nos dois anos de gestão. Foram francamente extraordinários. 
Consegui pôr em funcionamento uma escola que não funcionava a vários anos, 
mobilizei recursos para a sua pintura, organizei os arquivos que não existiam, reunia 
quinzenalmente com os professores, organizei-os em comissão de trabalho, etc. 
 
TCSB- Descreva-nos a sua primeira experiência como delegado do Ministério da 
Educação na Ilha Brava: Como chegou a Delegado? Tratou-se de uma iniciativa 
pessoal ou de um movimento de grupo. Foi eleito ou nomeado? Refira a legislação de 
enquadramento. Agradecíamos que referisse se foi eleito, houve campanha eleitoral ou 
apenas apresentação de candidatura, se se tratou de uma iniciativa estritamente 
profissional ou resultou de algum envolvimento de forças da comunidade? 
AB- De férias do fim do ano lectivo e, numa altura em que eu já tinha apresentado o 
meu pedido de transferência para Praia, fui contactado pela Inspecção Geral da 
Educação no sentido de assumir o cargo de Delegado da Educação na ilha por apenas 
dois anos. Foi me dado um tempo para pensar e decidir. Depois de duas semanas de 
contacto com a minha família em Santa Catarina e com os colegas que trabalhávamos 
juntos na Brava, tomei a decisão de aceitar o desafio. Fui nomeado através do B.O. nº 5, 
IIª Série de 01 de Fevereiro de 1993. Não fui eleito, e portanto, não houve campanha e 
julgo ter sido uma iniciativa estritamente profissional, mas também numa altura de 
mudança política ocorrida em Cabo Verde. 
 
TCSB- Para além das suas actividades profissionais tinha algum envolvimento 
relevante na comunidade ou militância de natureza político-partidária reconhecida? 
Em caso afirmativo, como influiu esse facto na sua actividade de delegado do 
minsitério da educação na ilha Brava? 
AB- Não! Nunca tive nenhuma militância político-partidária.  
 
TCSB- Que modelo organizativo escolheu para o funcionamento da Delegação da 
Educação na Brava, de que “departamentos/pelouros” se ocupava? 
AB- Criação de uma equipa de liderança forte, desconcentrada e também 
descentralizada dentro do possível. Promoção de uma gestão aberta, de co-
responsabilização, de confiança, partilha, de construção e de assunção dos resultados 
sejam eles positivos ou negativos. Promoção de uma gestão com base em metas e 
objectivos cuidadosamente definidos nos principais instrumentos de gestão a saber: o 
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plano de actividades e orçamento. 
 
TCSB- Descreva como eram as suas relações com os outros membros da 
direcção/departamento/conselho de polo, os docentes, os alunos, os funcionários, as 
APEE 67 e famílias, com outros directores/gestores de escolas ou polos educativos e 
com as autoridades educativas, designadamente, Coordenação Pedagógoca/outro 
delegados da região vizinha, Gabinete de Estudos e Planificação do ME, Presidentes e 
Directores de Institutos e Escolas de Formação de Professores do Ensino Básico, 
Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário e organismos centrais do Ministério da 
Educação. 
AB- As pessoas com as quais eu trabalhei e trabalho foram sempre tratadas como 
colaboradores importantes. As responsabilidades foram sempre partilhadas e sempre 
privilegiei uma relação aberta, amiga, fiel e de muita honestidade. Procurei fazê-las 
sentir sempre úteis e valorizadas e também parte importante da organização. 
Tratei-os sempre como lideres das suas unidades educativas e ou dos subsistemas que 
tutelavam. Dei-lhes a necessária liberdade para exercerem as suas funções e sempre lhes 
disponibilizei os apoios necessários. Tratei-os também com muito respeito. 
Com todos os dirigentes, sejam eles dos serviços centrais, regionais ou locais a minha 
relação foi e continua de muita amizade, respeitabilidade, confiança, ajuda mútua, 
colaboração, diálogo, etc.  
 
TCSB- Que balanço faz dessa primeira experiência de delegado? 
AB-Um balanço muito positivo. De muita aprendizagem, de realização, de momentos 
gratificantes e honrosos, etc (vou-lhe fornecer os resultados de aprendizagem 
respeitante ao anos lectivo de 2009/2010. 
 
TCSB- Amândio é hoje um Delegado Experiente e a Delegação do ME, condecorada: 
Diga-nos, há quantos anos é delegado do ME e porque razão prosseguiu como 
delegado do ME? 
AB- Sou delegado a 17 anos. Permaneço nessas funções ter estado sempre a liderar uma 
boa equipa de trabalho. Por ter estabelecido a educação como prioridade absoluta, mas 
também pelos resultados positivos conseguidos ao longo dos anos e por ter sentido útil e 
com dinamismo suficiente para o sucesso da organização que lidero. 
 
TCSB- Tratou-se/trata-se de um impulso individual ou de grupo? É uma questão 
meramente interna do sector da educação/há apoios da comunidade bravense? 
AB-Trata-se de um impulso de grupo e sinto apoiado pela comunidade educativa:  
 
TCSB- A legislação de enquadramento manteve-se ou mudou? 
AB- A legislação de enquadramento mudou sim e, muito.  
 
TCSB- Descreva-nos algumas das características mais particulares desta delegação 
(história, cursos, alunos, professores, gestores, coordenadores da equipa pedagogica, 
presidente da CM da Brava, comunidade. 
AB- Trata-se de uma delegação que cresceu e desenvolveu ao longo desses anos todos. 
Aumentou a sua capacidade de resposta nos seus mais variados domínios, procurando 
responder com eficácia e eficiência as exigências actuais que se fazem ao sector 
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educativo. Trata-se de uma delegação que dá muita atenção aos seus recursos humanos, 
chamando-os por exemplo a terem um papel de muita importância na implementação 
das políticas educativas.É uma delegação que privilegia um modelo de gestão 
partilhada, desconcentrada, descentralizada e de co-responsabilização; É uma delegação 
que tem procurado criar todas as condições para que todos se sintam abertos e 
motivados no exercício das suas funções. Privilegia também um clima de muita 
confiança institucional.  
 
TCSB- Sob a sua direcção a escola envolveu-se nalgum programa especial de 
modernização administrativa e de aperfeiçoamento profissional de funcionários não 
docentes, de aperfeiçoamento profissional de professores do ensino básico, de melhoria 
de resultados na prestação dos docentes, da aprendizagem dos alunos. Fale-nos qual é 
o seu papel na melhoria dos resultados em termos percentuais? 
AB-O pessoal não docente vem merecendo uma atenção muito especial da nossa parte. 
Temos vindo a apostar na capacitação frequente dessa categoria de profissionais, a fim 
de melhorar o desempenho deles. Temos vindo a apostar também na melhoria das 
condições de trabalho dos nossos agentes auxiliares e administrativos, quer na melhoria 
das condições físicas como também na aquisição de equipamentos modernos de 
trabalho, porquanto pretendemos fortalecer a administração para melhorarmos a 
realização das nossas escolas. Os professores do ensino básico têm tido muita sorte no 
concernente ao aperfeiçoamento profissional deles. Pois, várias são as acções de 
formação e capacitação promovidas ao longo desses anos todos e que tiveram como 
publico alvo os docentes deste nível de ensino. Todas as acções de aperfeiçoamento 
profissional realizadas contribuíram em grande medida na melhoria da prestação dos 
nossos docentes e consequentemente nos resultados dos nossos alunos.  
Nesta ilha a educação é gerida mediante planos e outros instrumentos de gestão. Nesses 
instrumentos as metas e os objectivos são sempre prévia e cuidadosamente definidos e 
em tudo isso tenho tido um papel muito importante. Por exemplo, participo e dou o meu 
contributo na definição das estratégias de intervenção de todos os órgãos de gestão 
legalmente criados, supervisiono e acompanho a implementação das estratégias 
definidas, controlo a implementação de vários planos de intervenção em estreita 
articulação com os demais órgãos, participo nas analises e nos debates sobre os 
resultados alcançados, consto do meu plano de actividades várias acções pedagógicas a 
serem realizadas, faço visitas às escolas regularmente, faço a verificação da qualidade 
dos trabalhos dos alunos, preocupo com a planificação do professor e a sua preparação, 
trabalho em estreita sintonia com a equipa pedagógica, etc. 
 
 
TCSB- Analisa-os habitualmente com os professores? Define objectivos a alcançar e 
comunica-os a todos os professores? Avalia os resultados e age em conformidade? 
AB- Os resultados alcançados são sempre analisados em vários momentos e com a 
participação de todos os intervenientes e como é óbvio, procuro participar sobretudos 
nos momentos mais essenciais. Feitos as análises e os debates sobre os resultados 
conseguidos, são sempre definidas as medidas correctivas a serem implementadas. 
 
TCSB- Quais são os principais desafios que se lhe colocam como delegado da Brava? 
Mantém-se os mesmos desde o início ou foram mudando ao longo do percurso? 
AB- Os tempos foram mudando e claro está que, os desafios também. Tanto mais que, a 
educação é um sector dinâmico que deve liderar e acompanhar todas as transformações 
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que ocorrem na sociedade. Do meu ponto de vista, estes são os princípios desafios da 
educação: materializar o projecto de elevação do nível de formação dos profissionais da 
educação em todos os níveis de ensino; alargamento do parque escolar com a 
construção de espaços para a implementação dos serviços de apoio ao processo 
ensino/aprendizagem, ter nas escolas ofertas educativas e formativas diversificadas, 
criar as condições para o acolhimento da escolaridade obrigatória de 8 anos nas 
localidades de Furna Vila e Nossa Senhora do Monte; ter uma escola secundária 
completamente requalificada e com vertente formativa técnico profissional e capaz de 
responder as exigências de um futuro Pólo de formação superior, materializar os 
projectos de recuperação das escolas de Sena Barcelos e de Nossa Senhora do Monte, 
dois patrimónios educativos emblemáticos da ilha e do país, ter um projecto de cantina 
escolar sustentável, ter um ensino recorrente de adultos funcional, ter um ensino de 
melhor qualidade, etc., etc.  
 
TCSB- Que juízo faz do desempenho global da escola em termos organizativos e de 
resultados dos alunos? 
AB- As escolas da Brava atingiram hoje níveis elevados de organização. Os resultados 
dos alunos são bons, não obstante a necessidade clara da sua melhoria permanente. 
 
TCSB- Descreva a estrutura de decisão formal e informal da escola. Quem faz o quê, 
no delagação, Coordenação Pedagógico, Conselho Pólo, departamentos, etc. 
AB- As nossas estruturas escolares estão assim organizadas: o básico tem um total de 5 
Pólos educativos em torno dos quais estão um total de 7 escolas satélites. Os Pólos 
Educativos estão estruturados e organizados em conformidade com os normativos 
legais. Ou seja, existe um Gestor para cada Pólo, um conselho do Pólo e um núcleo 
pedagógico. Em cada escola satélite existe a figura de um responsável/ director. A 
gestão directa dessas estruturas educativas está a cargo desses líderes educativos. 
A coordenação pedagógica que tem como sede central a delegação da educação, assume 
toda a responsabilidade nos domínios de apoio, supervisão, acompanhamento, controle 
e avaliação pedagógicos em estreita articulação com os gestores dos pólos educativos, 
núcleo pedagógico e professores. Para cada pólo educativo temos coordenadores 
pedagógicos designados. Cada Pólo educativo tem o seu Conselho do Pólo que, para 
além de apoiar, acompanhar e controlar as realizações dos Pólos educativos, colabora no 
estreitamento da relação escola comunidade.  
 
TCSB- E o processo subjacente às suas tomadas de decisão enquanto delegado, 
quando estão em causa, designadamente, orçamentos, aquisição de bens e/serviços, 
gestão dos recursos humanos docentes e não docentes, questões pedagógicas. Decide 
sozinho? Em reuniões colegiais? Ouve pareceres? Com quem se aconselha? 
AB- Trabalho sempre em estreita colaboração e partilha com os meus colaboradores 
directos, quais sejam o Coordenador geral do ensino básico, o director da escola 
secundária, os gestores dos Pólos educativos, a coordenação da educação e formação de 
adultos e outros responsáveis internos da delegação. Oiço sempre pessoas antes de 
decidir. Aliás, trabalho construindo as decisões. 
 
TCSB- Sente-se responsável por traçar as grandes linhas do projecto educativo da 
ilha/escolas do EB68 ou considera que isso compete a outras pessoas/órgãos? 
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AB- Sinto responsável sim por isso. Claro está que em estreita articulação com as 
politicas e orientações superiormente definidas e estabelecidas, mas entendo ter tido 
muita ousadia, dinâmica e criatividade no processo de implementação.  
 
TCSB- Sumarize numa frase curta o objectivo primordial do projecto educativo da 
ilha/escolas do EB.  
AB- O objectivo primordial do projecto educativo da ilha no ensino básico: ter escolas 
fortes em termos de ofertas educativas e formativas e que contribuem para que o saber 
se constrói de forma muito mais autónoma e também para que o aluno tenha uma base 
de qualidade para as aprendizagens futuras.  
 
TCSB- Que liberdade e meios tem para mudar métodos e processos quando considera 
que algo não está a funcionar bem?  
AB- Diante dos poucos meios disponíveis e também um pouco dependentes das 
orientações superiormente emanadas, porquanto somos apenas um serviço 
desconcentrado, temos tido este comportamento quando as coisas não vão bem: 
ouvimos as opiniões dos dirigentes dos serviços centrais, reunimos com os líderes 
educativos locais e agimos de forma equilibrada, mas sempre de forma criativa e 
ousada. Ou seja, nunca ficámos limitados às orientações emanadas superiormente, mas 
respeitámo-las sempre.  
 
TCSB- Enumere as principais categorias de tarefas que realiza e tente indicar um valor 
percentual para o tempo ocupado com cada uma delas, qual considera mais 
importante, a que lhe ocupa mais tempo?  
AB- A planificação;   
A organização e definição da agenda de trabalho; 
O atendimento; 
O despacho; 
A comunicação; 
As reuniões; 
As visitas; 
A monitorização; 
 
TCSB-. Qual a que tem mais impacto nos professores e nos alunos, qual a mais 
produtiva versus a menos produtiva do ponto de vista do interesse global da educação 
na ilha/escolas do EB?  
 
AB- Todas elas são importantes. Todavia, destaco a planificação. Pois dela é que 
dependem todas as outras, assim como a organização da minha vida profissional e não 
só. A mais produtiva a reunião, a menos produtivo o atendimento 
 
TCSB- Descreva-nos as actividades que realiza num dia vulgar como delegado. É o 
que esperava quando iniciou funções? Gostava de fazer diferente? Especifique.  
AB- Num dia vulgar como delegado: chego à delegação sempre antes de qualquer 
funcionário, organizo as coisas dentro do meu gabinete, vejo os correios electrónicos, 
saio para cumprimentar os funcionários, vejo a minha agenda do dia e depois realizo as 
minhas tarefas consoante a minha agenda, mas também dou muita atenção às tarefas 
reactivas, as que forem aparecendo. A actividade que faço, agora como delegado, é 
diferente das que eu esperava quando iniciei as funções.  
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TCSB- Assume-se como o protagonista da educação na ilha/nas escolas do EB, o 
responsável máximo por tudo o que acontece, ou sente que a responsabilidade é 
repartida pelos detentores dos vários cargos no que respeita à educação? Dê exemplos. 
AB- A responsabilidade é partilhada e assumida colectivamente. Por exemplo, cada um 
que exerce um determinado cargo realiza as suas acções na linha daquilo que juntos 
definimos e estabelecemos. Existem linhas orientadoras construídas em conjunto e as 
acções a serem implementadas dependem delas em grande medida.  
 
TCSB- Sente-se limitado na sua capacidade de acção pelo enquadramento legislativo 
em que tem de agir? Se tivesse mais autonomia poderia fazer mais e melhor? 
Fundamente.  
AB- Não totalmente limitado, mas entendo que, caso tivesse mais autonomia poderia 
fazer muito mais. Defendo por exemplo a autonomia financeira e um poder de gestão 
descentralizado e mais virado para o contexto local. Mudava muita coisa sobre a 
coordenação pedagógica e também sobre a organização das escolas. 
 
TCSB- Como encara o seu relacionamento com as estruturas locais, regionais e com os 
organismos centrais do ME?  
AB- O meu relacionamento é de partilha, de co-responsabilização, ajuda mútua, apoio, 
etc. Considero ter uma relação óptima com todos. 
 
TCSB- E com as autarquias locais?  
AB- Tenho uma relação óptima com as autarquias locais.  
 
TCSB- E com os professores, alunos, funcionários e, com as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação e famílias em geral? 
AB- Também tenho uma relação óptima com eles. Sou muito profissional, respeitador, 
cultivo a sinceridade e a honestidade na minha relação com as pessoas. 
 
TCSB- Que opinião tem sobre o modo como se processa o acesso aos cargos de gestão 
escolar executiva em Cabo Verde? 
AB- Penso que devia ser menos politizado e partida rizado.  
 
TCSB- Como considera a questão da formação específica no contexto da selecção dos 
gestores e delegados escolares em Cabo Verde?  
AB- Acho que já é altura de termos gentes com formação específica para o exercício 
dos cargos de delegados e gestores escolares. Por conseguinte, entendo necessária a 
realização de formação para os que exercem esses cargos. 
 
TCSB- Para si foi mais relevante a formação prévia, a formação complementar ou a 
aprendizagem que tem feito no dia-a-dia? Especifique. 
AB- A aprendizagem que venho tendo no dia-a-dia é de muita importância para mim. 
Não tendo a formação específica completa, a realização deste exercício, sobretudo 
porque bem sucedido, vem me dando muita alegria.  
 
TCSB- Que tipo de formação específica para o cargo tem feito ao longo do tempo em 
que tem exercido estas funções? 
AB- Participei em 2005 numa formação de curta duração no INA/Portugal sobre a 
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gestão e administrarão escolar, mas antes participei em muitas outras acções de 
formações sobre a gestão, liderança educativa, etc.  
 
TCSB- Como resolve a aparente contradição entre o facto de não ter tido formação 
específica e ser escolhido pela tutela para exercer as funções de delegado? 
AB- Sinto-me bem no exercício das funções de delegado da educação, não obstante o 
sentimento de que preciso aumentar o meu nível de formação.  
 
TCSB- Para si o delegado é aquele que orienta a equipa pedagogica que partilha e 
escuta, enfim, um “primus inter pares” ou um “principal”? Clarifique. 
AB- O delegado é exactamente aquele que orienta, que partilha, que escuta, que constrói 
as decisões e que valoriza os seus colaboradores. O delegado é um líder e, um bom líder 
sabe que a melhor liderança é aquela que congrega forças. Aliás, a força de um bom 
líder está na sua capacidade de congregação das forças e competências dos seus 
colaboradores.  
 
TCSB- Analisa as fortalezas e as fraquezas da legislação relativa à gestão das 
escolas/polos educativos versus designação/nomeação de directores/ges-
tores/delegados escolares. 
AB - Não sei se percebi bem, mas o certo é que estas leis foram boas num contexto bem 
concreto de gestão do sistema educativo caboverdiano. As coisas mudaram e muito, e 
portanto, torna-se necessária a adequação dos dispositivos legais. Inclusivamente para 
tornar mais atractivo e estimulante a gestão e administração das escolas.  
 
TCSB-. A sua perspectiva de fundo enquanto delegado é a de um administrador/gestor 
ou a de um líder educativo? O que significa para si uma coisa e outra?  
AB- Acho que sou um líder educativo. Ser delegado administrador/gestor é muito 
limitado. Penso que é mais para cumprir as orientações, as leis…muito administrativo 
demais. Ser delegado líder implica ter visão estratégica do sistema educativo, ter mais 
autonomia, sentir e assumir o peso da organização, ter dinamismo, ser criativo, etc.  
 
TCSB-.Que balanço faz da sua experiência na gestão escolar e que perspectivas tem 
para o futuro?  
AB- O balanço é sinceramente muito positivo. As conquistas da educação na ilha são 
evidentes a todos os níveis e esta avaliação é consensual.As bases existentes fazem-me 
perspectivar um futuro promissor para a educação na ilha.  
 
TCSB-.Que dicas daria a um candidato a /gestor/director/delegado sobre a melhor 
forma de gerir uma delegação escola em Cabo Verde? 
AB- Que seja humilde, aberto, sincero, paciente, motivado, amigo e leal. Que ponha a 
educação sobre todos os interesses, não misturando-a com nada. Que trabalhe em 
equipa, que saiba valorizar os seus colaboradores, que seja muito trabalhador, 
empenhado, dedicado, competente e com amplo conhecimento e visão do sistema 
educativo e que domine os vários domínios que enformam a gestão e administração 
escolar. 
 
TCSB- A bem da investigação, da educação na ilha Brava e do desenvolvimento de 
cabo Verde, agradeço a sua disponibilidade e a resposta ao nosso guião de entrevista. 
AB- Espero ter dado algum contributo ao teu projecto, estimada amiga. Podia ser 
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melhor se o tempo me fosse mais amigo. Muito grato e votos de sucessos. Pois sei que 
isto também há de me servir. Sempre ao dispor, 
 
TCSB-Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo VI. Alguns dados estatísticos sobre o sistema educacional cabo-verdiano.  

Configuração da rede escolar do EB e do ES no Ano Letivo 2014/2015 

 
 

Ilha Concelho   
Designação 

da Escola     Total 

    

Polos 
(modalidade 
Antiga) 

Satélites 
(modalidade 
Antiga) 

Privadas 
ES com 3º 
ciclo EB 

  
Brava Brava 5 6 0 2 13 

Fogo São Filipe 11 14 0 3 28 

  Santa Catarina – FG 4 5 0 1 10 

  Mosteiros 5 6 0 1 12 

Santiago Praia 30 10 5 12 57 

  Ribeira Grande – ST 6 8 0 1 15 

  Santa Catarina 10 15 0 3 28 

  São Salvador do Mundo 23 19 0 1 43 

  Santa Cruz 6 7 0 1 14 

  São Lourenço dos Órgãos 14 9 0 1 24 

  São Domingos 5 5 0 2 12 

  São Miguel 11 5 0 2 18 

  Tarrafal 9 12 0 2 23 

Maio Maio 4 8 0 1 13 

Boavista Boavista 6 2 1 1 10 

Sal Sal 5 1 2 2 10 

São Nicolau Ribeira Brava 3 12 0 2 17 

  Tarrafal – SN 2 4 0 1 7 

São Vicente São Vicente 24 7 0 5 36 

Santo Antão Ribeira Grande 11 17 0 2 30 

  Porto Novo 12 14 0 2 28 

  Paul 4 10 0 1 15 

Total   210 196 8 49 463 
Fonte: DGPOG – MED 
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Evolução do corpo docente entre 1975 e 2009 

  
 
 

                  Anos letivos         

Nível de Ensino/ano 
letivo  1975/1976   1984/1985   1994/1995  2004/2005   2008/2009  

  
Escolas Professores I. Formação Escolas Professores I.Formação Escolas Professores I.Formação Escolas Professores I.Formação Escolas Professores I.Formação 

Ensino Básico  1520    
1612 

  2762  422 3190 1 420 3 059 1 

Ensino Secundário 2       609  29 2 278 1 44 2 646 1 

Nacional 
2 1520 0       451 5468 2 464 5705 2 

Fonte: DGPOG -MED 
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Anexo VII- Carta Geográfica do Arquipélago de Cabo Verde 
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