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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar aspectos da questão identitária do povo cabo-

verdiano por meio das músicas de intervenção compostas entre 1935 e 1975, período em que 

compreende o Estado Novo em Portugal. O retrospecto da colonização portuguesa e as 

condições impostas às colônias nesse período resultaram na luta dos povos africanos pela 

independência. Com o intento de reafirmar a sua identidade, Cabo Verde, espaço escolhido 

para o presente estudo, revela em suas produções culturais e literárias valores que mais o 

caracterizam – tais como a mestiçagem e a questão linguística – elevando o que é africano e o 

que de fato faz parte da vida do cabo-verdiano. Considerando questões como a posição 

geográfica, a fome, a seca e a pobreza, presentes em grande parte das produções que surgiram 

nas ilhas nesse período colonial, pretende-se estudar como esses fatores foram essenciais na 

construção identitária do cabo-verdiano por meio de sua música produzida antes da 

independência. Ressalta-se que a música de Cabo Verde é mundialmente conhecida tornando-

se um dos aspectos culturais mais valorizados do país. 

Palavras-chave: Cabo Verde, identidade, linguística, música de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to analyse some issues related to the Cape Verdean identity during the 

last century of colonization, between 1935-1975, in the period of the Estado Novo (New 

State) in Portugal. It is known that Portuguese colonization and its impositions, led the 

colonies to fight for their independence. Suppressed by the strictness of the Portuguese 

government, the colonies seek strength to fight against the impositions in order to regain their 

identity. Cape Verde, object of the present study, demonstrates in its cultural productions, its 

most characteristic values, such as miscegenation and some linguistic aspects. Aiming to 

regain its identity, expands its literary as well as other cultural productions, gives prominence 

to what is originally African and actually part of its culture. Considering factors as geographic 

location, famine, drought, and poverty, matters always present in every production emerged in 

the Islands in this colonial period, it is intended to study these determinants and their 

influence on the identity reconstruction through musical productions written before the 

independence. The Cape-Verdean music is known worldwide and it is one of the most 

appreciated cultural aspects of the country. 

Keywords: Cape Verde, identity, music, linguistics.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho, intitulado Aspectos Identitários em Músicas de 

Intervenção Cabo-Verdiana entre 1935-1975, que se insere no escopo do Núcleo de Estudos 

Lusófonos do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, parte da conjugação de interesses nossos com os de nossa orientadora de refletir 

sobre a relação entre língua e identidade no âmbito dos países de expressão em língua 

portuguesa. Nesse sentido, optamos por oferecer um contributo para os estudos ligados à 

realidade cabo-verdiana. 

“A cultura constitui um dos vectores principais, se não o principal, para a afirmação de 

Cabo Verde no mundo”
1
. A afirmação de Manuel Veiga, Ministro da Cultura de Cabo Verde, 

exalta a cultura cabo-verdiana, característica reafirmada, principalmente, por ocasião da 

independência ocorrida em 1975.  

Antes de alcançar a independência, porém, não só os cabo-verdianos, mas também 

angolanos, moçambicanos, são tomenses, guineenses e timorenses foram obrigados a se 

submeter às normas impostas pelo colonizador. Foi a partir de 1932, com o começo do Estado 

Novo em Portugal, no governo salazarista, que a imposição de algumas medidas e a maneira 

como os países colonizados eram tratados, que as revoltas dos povos colonizados ficaram 

mais evidentes. Eles se mostraram insatisfeitos com o resultado e com o quadro encontrado 

nas terras africanas colonizadas por Portugal nesse período. As más condições de vida 

permaneciam; não havia trabalho suficiente para os africanos; não havia educação para as 

crianças do local e a pobreza nos países crescia.  

A situação apresentada por Salazar, porém, contrariava ao que de fato acontecia. O seu 

governo mostrava os benefícios que as colônias estariam adquirindo, e engrandecia o império 

português, ao mostrar as ações que o governo ultramarino exercia e a população portuguesa 

que vivia nessas “nações portuguesas espalhadas pelo mundo”. Afirmava, também que a 

cultura portuguesa estaria sendo expandida pelas colônias. A imposição de uma cultura 

europeia, para o colonizador, era uma forma de repreensão e advertência à cultura dos países 

                                                           
1
 Veiga, Manuel, 2005, p.22.  
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africanos. Com seus valores culturais sufocados, devido à rigorosa censura imposta, e a 

situação desfavorável, restava-lhes lutar para conseguirem a independência. Outra grande 

consequência desse governo e das más condições de vida, Cabo Verde enfrentou a evasão de 

milhares de cabo-verdianos durante esse período, e ainda, a morte de muitas pessoas devido à 

fome e à seca que até hoje assolam o país. A queda da ditadura em Portugal, em 1974, foi 

decisiva para que os territórios ultramarinos conseguissem a sonhada liberdade. 

Ainda que a imposição portuguesa nas colônias apagasse a cultura, a língua e os 

costumes africanos, na tentativa de moldar a população à identidade europeia, é perceptível a 

determinação dos africanos de constituírem a sua própria cultura, os seus valores e 

reafirmarem a sua identidade.  

É com essa intenção que Cabo Verde recria o seu próprio padrão, reafirma a língua 

crioula, enaltece a sua cultura e reúne, assim, esforços para lutar contra o estigma do 

colonizador. Foi aproximadamente nessa época, durante o período Salazarista, que surgiu em 

Cabo Verde um gênero de canção conhecido como “músicas de protesto” (ou intervenção) – 

ou seja, composições que tinham o intuito de criticar o governo, despertando a população para 

questões de ordem política e social – focalizando temas relacionados à dinâmica do governo 

português e às condições de vida nas colônias ultramarinas. No bojo dessa intenção, revela-se 

fortemente, também, a cultura cabo-verdiana e as peculiaridades dos ilhéus. Com a censura, 

porém, muitas das músicas que criticavam o governo português, falavam das guerras que 

devastaram o mundo, ou tratavam das particularidades do país, só se tornaram conhecidas 

após 1975.  

Em 1999, Alberto Rui Machado
2
 reuniu, dividindo em cinco coletâneas de CDs, com 

diferentes temas, as músicas da época que tratavam desses assuntos proibidos, a fim de 

difundir a música cabo-verdiana pelo mundo. As cinco coletâneas, nomeadas e explicadas no 

interior do trabalho, confirmam o crescimento e a riqueza da música cabo-verdiana. Para o 

presente trabalho, foi selecionado o primeiro CD, que contém músicas de protesto surgidas no 

período colonial e no pós-independente. Sabendo que a letra da música revela características 

de um determinado povo, é possível por meio dela compreender certos aspectos que 

inquietavam a vida do cabo-verdiano.  

Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é analisar os aspectos da questão 

identitária presentes em músicas cabo-verdianas compostas entre 1935 e 1975. Para tanto, ao 

                                                           
2
 Engenheiro de formação, foi ativista político cabo-verdiano, e apoiou o Estado Novo, porém, ficou desiludido 

com a manipulação dos resultados eleitorais em 1958. Atualmente mora em Portugal e é presidente  da 

“Associação Caboverdeana”[sic]. 
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tomarmos contato com a coletânea mencionada e devido à dificuldade de outras fontes dessa 

natureza disponíveis no Brasil, optamos por adotar como corpus exclusivo canções do CD 

produzido por Alberto Rui Machado. Para que se possa chegar ao objetivo proposto, 

destacamos alguns aspectos na pesquisa, como a importância da língua crioula de Cabo Verde 

nas manifestações culturais; o levantamento de aspectos que contribuam para a formação da 

identidade nacional; e, por fim, a relevância que a música tem para a reafirmação da 

identidade de um determinado povo. 

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos, sendo três capítulos destinados à 

teoria e um à análise, conforme explicamos a seguir. 

O Capítulo I, “O Estado Novo e a Lusofonia”, traz informações sobre a situação 

colonial na África portuguesa, mais precisamente no período que compreende entre 1926 e 

1975, na época da ditadura em Portugal. Com o panorama do período histórico é possível 

entender o que suscitou a necessidade de independência dos povos africanos a partir dos 

acontecimentos gerados na era Salazar. Discorremos, também, acerca dos conflitos ocorridos 

com o intuito de alcançar a independência, assim como a Revolução dos Cravos, que foi fator 

determinante para a independência africana. Em seguida, com base em Lourenço (2001), 

abordamos a questão da Lusofonia procurando perceber um pouco do seu entendimento no 

contexto africano, dado à presença ainda forte das marcas da colonização portuguesa. 

No Capítulo II, “Identidade Nacional” tratamos da identidade destacando o processo 

colonial vivido na África e como esse período afeta a questão identitária dos povos que 

passam por essa fase. Vemos como essa construção identitária foi se formando em Cabo 

Verde destacando as especificidades do país e os obstáculos que a nação passa ao ter de 

conviver com dificuldades como a seca, a fome e a pobreza – informações relevantes para a 

compreensão das letras analisadas. 

No Capítulo III, “Quadro Linguístico de Cabo Verde”, apresentamos elementos para 

uma compreensão da situação linguística do país, de como as línguas portuguesa e crioula são 

vistas e vividas no contexto nacional pelo cabo-verdiano. Para discorrer sobre a língua, 

reunimos aspectos essenciais sobre a utilização da língua portuguesa; em que situações a 

língua do colonizador é utilizada e como se dá a convivência entre as duas línguas no 

contexto cabo-verdiano. Sabendo a proximidade que o povo tem com a língua crioula, é 

possível compreender que é a língua que identifica o povo cabo-verdiano, seja por meio da 

sua música, das obras literárias ou por meio das manifestações culturais. 

O Capítulo IV foi dedicado à análise das produções musicais do CD já mencionado. 

Trata-se, primeiramente, de algumas particularidades da música cabo-verdiana, assim como 
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alguns cantores e estilos musicais mais conhecidos de Cabo Verde. Em seguida, passamos ao 

estudo das letras das músicas selecionadas como corpus. Vale destacar, que nas músicas 

presentes no CD, o compilador da obra não se limita a colocar apenas as canções que dizem 

respeito aos acontecimentos que envolvam diretamente os cabo-verdianos. Há canções que 

mostram a solidariedade do cabo-verdiano para com outros povos, que também, de uma forma 

ou de outra passaram pelas mesmas situações. É o país dialogando com o mundo e que se faz 

presente na história de outras nações. É a identidade se moldando, se reafirmando e 

transformando o mundo. Como, nas palavras de Manuel Veiga: 

É a especificidade de uma identidade que nasceu, ab initio, da riqueza do 

humanismo, (...) que confere ao povo cabo-verdiano, ontem e hoje, uma 

capacidade invulgar de compreender o universo, de dialogar com o mundo, 

de transformar o mar num caminho aberto e as rochas das nossas ilhas num 

desafio a vencer. (VEIGA, 2005, p. 15)  

 

Com relação à análise, assinalamos desde já que não serão abordados os sons, o ritmo 

e o estilo de música – que exigiriam outras considerações e ensejariam outra pesquisa – o 

foco, neste trabalho, reside apenas na análise da letra e o que dela se pode depreender quanto 

à expressão o contexto histórico vivido pelo cabo-verdiano na época. A partir daí, procuramos 

entender como esses aspectos contribuíram para a formação identitária do povo. 

 Nas Considerações Finais apresentamos o resultado da análise da presente pesquisa.  

 Ao final do trabalho, o primeiro anexo traz o encarte do CD selecionado, que inclui 

registros históricos para a compreensão das letras das músicas, as versões em crioulo, com a 

correspondente tradução para o português ou para o inglês. O segundo anexo, retirado do 

website do Alberto Rui Machado, para a verificação de outros CDs da coletânea.   
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1. O ESTADO NOVO E A LUSOFONIA 

 

Democracia não se compra 

No mercado nem na praça 

Com o sentimento do povo não se brinca 

Não mexamos nas nossas tradições 

A história da nossa terra 

Querem atirá-la para o esquecimento 

 
Manuel d’Novas, em Cumpade Ciznóne

3
 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Para que se discorra sobre o período anterior à independência de Cabo Verde, faz-se 

necessário conhecer os fatos ocorridos em Portugal e nos países africanos colonizados por 

Portugal antes de 1975. Tais fatos foram de grande importância e podem ter sido as principais 

causas que geraram a luta pela independência desses países. O foco deste capítulo é mostrar a 

história do domínio português na África a partir da época ditatorial e discorrer, a partir de 

então, sobre as razões que levaram os países africanos a lutarem não só pela independência 

como também pela legitimação da identidade. Como o intuito é tratar sobre a identidade cabo-

verdiana, nos fatos históricos discorridos a seguir enfatiza-se o caso de Cabo Verde, sendo, 

contudo, necessário que os países da África colonizados por Portugal também sejam 

mencionados, visto que a história de colonização e das lutas pela independência se deram de 

formas similares.      

A história de Portugal na África começa com as Grandes Navegações, no século XV, 

que, com o objetivo de procurar novos caminhos para as Índias, levam os portugueses a 

descobrir e ocupar algumas regiões da África, América e Ásia. O maior intuito de Portugal 

nesse período não era o de ocupar as terras, mas o de procurar novas riquezas – especiarias e 

metais preciosos – para que fossem vendidos na Europa e, então, lucrar com um novo 

negócio.  

Vale lembrar que os espaços africanos que foram ocupados por Portugal não se 

encontravam desabitados, com exceção de Cabo Verde. Nos demais, nativos africanos lá 

viviam e submeteram-se à imposição portuguesa. Já as ilhas de Cabo Verde se encontravam 

despovoadas e, portanto, o modelo de ocupação foi diferente dos demais países. Como nada 

havia nas ilhas, todos os recursos foram levados de fora, e ainda, é necessário informar que 

                                                           
3
 Manuel D’Novas, In: Música de Intervenção Cabo-Verdiana, 1999. 
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Cabo Verde, devido às condições climáticas, não seria um lugar muito propício à ocupação 

humana por ser um local considerado extremamente seco, com poucas chuvas anuais. A 

ocupação de Cabo Verde, país situado entre África, Europa e América do Sul, foi estratégica 

para os portugueses:  

A nosso ver, a situação geoestratégica do arquipélago determinou de 

imediato a obrigatoriedade do seu povoamento de modo a que, efetivamente, 

pudesse servir de base de apoio logístico da navegação atlântica. [...] Seja 

como for, como porto marítimo de passagem obrigatória, Cabo Verde viria a 

revelar-se de importância capital no prosseguimento das viagens mais para o 

Sul. (PEREIRA, 2011, p. 19-20)  

O Brasil, - é preciso referir - descoberto e ocupado algumas décadas depois de 

algumas regiões africanas, atraiu bastante atenção pelas suas riquezas, ficando mais visado 

por Portugal até praticamente o século XIX. Paralelamente à ocupação portuguesa no Brasil, 

nas terras africanas priorizou-se o tráfico de escravos e as riquezas que os portugueses 

garantiam pela posse dessas terras. Apenas após a independência brasileira, em 1822, é que o 

foco se volta para a África. Portugal ainda travaria uma batalha com outros colonizadores da 

África, como a Inglaterra, França e Espanha pelo direito das terras, afirmando que “os 

territórios são ‘terras portuguesas’, ‘pedaços da nação’, espalhados pelo mundo, inegociáveis 

e dos quais a Pátria-mãe não pode e não deve abrir mão sem ver-se, ela mesma, amputada de 

alguns membros” (THOMAZ, 2002, p. 62 apud FERNANDES, 2006, p.39). 

A partir de meados do século XX, as colônias portuguesas africanas eram a grande 

fonte de renda de Portugal, e as propagandas relacionadas às colônias cresceram bastante. 

Portugal então estava com o domínio sobre cinco países da África: Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Mesmo mostrando interesse pela 

independência bem antes de 1974-75, quando, por conta da Revolução dos Cravos, as 

colônias portuguesas tornaram-se independentes, estes povos não tinham voz e força 

suficientes para lutar contra os colonizadores pelos seus direitos de liberdade. Por isso, faz-se 

necessário conhecer alguns fatos que podem ter colaborado para a independência desses 

países.  

Durante a Grande Depressão, ocorrida com a Crise de 1929, muitos países se 

enfraqueceram economicamente e Portugal viveria uma nova era de sua história, mesmo não 

saindo totalmente ileso da crise: “Embora Portugal não tivesse conseguido passar incólume à 

Grande Depressão de finais dos anos 20 e princípio dos anos 30, sofreu, no entanto, bem 

menos que a maioria dos países ocidentais” (PAGE, 2010, p. 260). Nessa época, António de 
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Oliveira Salazar era Ministro das Finanças e o país, com uma economia um pouco mais 

estável da época, atraía mercados de diferentes partes do mundo. Como Page (2010) ressalta:  

Devido à grande estabilidade financeira e social, o país granjeou uma nova 

reputação, que atraiu grandes quantidades de divisas externas, juntamente 

com estrangeiros abastados à procura de um refúgio mais seguro e tranquilo, 

a coberto das conturbações vividas um pouco por todo lado. (p. 260). 

  

Foi a partir de 1926 que Portugal começou um novo regime que, teoricamente, 

perduraria por sete anos, conhecido como a Ditadura Nacional. Teoricamente, pois mais 

tarde, em 1933, foi criado um outro regime em que o governo dizia ser diferente do 

anterior, mas a ditadura permaneceu. No regime Ditadura Nacional, sob a presidência de 

Óscar Carmona, António Salazar foi nomeado Primeiro Ministro, e foi responsável 

também pela elaboração de uma Nova Constituição. Em 1933, criou o Estado Novo, 

regime que ele próprio descreveu como “anticomunista, antidemocrático, antiliberal e 

autoritário... uma ditadura da razão e da inteligência” (PAGE, 2010, p. 261). Com o Estado 

Novo, os partidos foram disseminados e foi criada a União Nacional, “com o fim de apoiar 

a ditadura, os seus objectivos e os seus actos” (p. 262).  

Muitos protestos se seguiram após a criação do Estado Novo, de forma a neutralizar 

a ditadura imposta pelo governo, mas sem muito sucesso. Os manifestantes eram punidos 

pelo governo, que se mostrava autoritário mediante o regime imposto. A criação da PIDE 

(Polícia Internacional de Defesa do Estado) introduziu a censura estatal a toda forma de 

comunicação. Textos e notícias veiculadas em jornais tinham que ter, sempre, a aprovação 

do governo antes de serem publicadas. Salazar ainda falaria mais tarde após muitas críticas 

sobre o governo, que a “democracia não se aplicava no país” (PAGE, 2010, p. 263).  

Oliveira Salazar, em primeiro de junho de 1933, fez um pronunciamento por 

ocasião da Abertura Solene da I Conferência dos Governadores, com o título de “A Nação 

Colonial”, no qual, menciona apoio e ajuda para as colônias portuguesas, afirmando tratá-

las como parte do território português:  

 

É na verdade com o mesmo critério de nação, agregado social diferenciado, 

independente, soberano, estatuindo, como entende, a divisão e organização 

do seu território, sem distinções de situação geográfica, que nós 

consideramos, administramos, dirigimos as colônias portuguesas. Tal como 

o Minho ou a Beira é, sob a autoridade única do Estado, Angola ou 

Moçambique ou a Índia. Somos uma unidade jurídica e política e desejamos 

caminhar para uma unidade econômica tanto possível, completa e perfeita 
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pelo desenvolvimento da produção e intensa permuta das matérias primas 

[...] (Antologia Colonial Portuguesa, 1956, p. 331-332)   

 

Na mesma ocasião, Salazar afirma que era de grande importância a tarefa que Portugal 

estaria exercendo nas colônias, pois davam aos povos oportunidades de conhecer o mundo 

civilizado: 

Gloriosa, mas pesada tarefa, capaz de vergar os ombros mais fortes e 

acabrunhar os espíritos mais audazes, se por uma espécie de predestinação 

histórica não estivéssemos muito habituados a descobrir, a batalhar, a 

trabalhar e a sofrer, para que se acrescentem territórios ao mundo e novos 

povos recebam as luzes da civilização. (Antologia Colonial Portuguesa, 

1956, p. 333-334) 

 

A missão dos europeus era civilizar a África, difundir a tecnologia que não existia 

nesse espaço ocupado. Essa prática – neocolonialista – consistia em “apagar” o tipo de vida 

que pertencia aos grupos colonizados, como a cultura e o modo de viver, pois queriam 

mostrar que o padrão de vida dos colonizadores era melhor e mais moderno. Um dos intuitos 

era fazer com que estes grupos ‘abandonassem’ o ‘velho’ hábito e aceitassem o estilo dos 

europeus: 

Memmi mostrou claramente como a colonização é alcançada ao anular o 

colonizado. Eles já não possuíam mais nada; eles deixaram de ser alguém; 

nós liquidamos a civilização deles enquanto recusamos a eles a nossa. 

(SARTRE, 2001, p. 37 – grifo do autor – tradução nossa).
4
    

No início do novo regime, o Estado Novo, era comum Salazar fazer propagandas 

sobre o seu governo e a situação das colônias. Foram selecionadas duas gravuras da edição do 

Secretariado da Propaganda Nacional de Portugal, de 1934: 

                                                           
4
 Memmi has clearly shown how colonization is achieved by the cancelling out of the colonized. They no 

longer owned anything; they were no longer anybody; we liquidated their civilization while at the same time 

refusing them ours.  
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FIGURA 1 – “O Império Português” 
5
 

 

Nessa propaganda, o que se ressalta de imediato sobre as colônias portuguesas, 

podemos ler, em português e em francês, “O Império Português” e mais abaixo “18 milhões 

de portugueses”, referindo-se à quantidade de habitantes de Portugal juntamente com a das 

colônias portuguesas, chamando-os de “portugueses”, já que todos os indivíduos nascidos 

nesses países tinham nacionalidade portuguesa. 

Em seguida, observa-se sobre o mapa europeu, províncias de ultramar de Angola, 

Moçambique, Guiné e Timor, para que se pudesse ter a ideia da grandiosidade do Império 

Português, mencionado aqui, de como “Portugal não é um país pequeno”: 

                                                           
5
 Secretariado da Propaganda Nacional, 1934, s/p. 
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FIGURA 2 – Mapa da Europa 
6
 

 

Como vemos, para mostrar o tamanho real do território português no mundo, (com as 

transcrições “O Império Português” e ainda, “Portugal não é um país pequeno”), colocavam-

se os territórios africanos portugueses ao lado do mapa de Portugal, cobrindo países europeus 

do lado direito, como a Espanha, a França, que menores que Angola e Moçambique, davam a 

ideia da grandeza do Império Português. Afirmava-se, ainda, neste mesmo panfleto, que 

Portugal era “um país de finanças equilibradas”, e há, em algumas partes, a palavra 

“DITADURA”, em letras maiúsculas. Além dessas informações em panfletos do governo, 

Salazar sempre enumerava todos os benefícios que os portugueses estariam fazendo às terras 

africanas, levando educação, tecnologia e condições favoráveis para o crescimento dos países 

na África.  

As obras de Gilberto Freyre “Casa grande & Senzala” (1933) e “O Mundo que o 

Português Criou” (1940) revelam uma perspectiva satisfatória da ação do governo português 

nas colônias. Esta última obra de Freyre foi lançada justamente no ano em que houve em 

Portugal a Exposição do Mundo Português, um evento criado pelo governo para celebrar os 

fatos históricos marcantes em Portugal, como a Fundação do Estado Português (em 1140) e a 

                                                           
6
 Secretariado da Propaganda Nacional, 1934, s/p. 
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Restauração da Independência (em 1640). Essa exposição foi um dos grandes acontecimentos 

do Estado Novo, onde havia um pavilhão exclusivo sobre as províncias ultramarinas, 

destacando a grandeza das terras e as obras que o governo estaria proporcionando naqueles 

espaços.  

De certo modo, o governo salazarista passou a divulgar as obras de Freyre como 

franqueadoras da colonização portuguesa. Segue um trecho retirado da obra “Aventura e 

Rotina” (2001), conforme Rampinelli (2004): “O Ministro do Ultramar de Portugal  é um 

oficial-de-marinha para quem o Oriente e a África portugueses existem não como colônias, 

mas como outros Portugais.” (FREYRE, 2001, p. 344 apud RAMPINELLI, 2004, p. 61) e 

continua, justificando que todos os espaços colonizados por Portugal formam todas “um só 

Portugal” (p. 61). Em 1951, Freyre foi convidado a fazer uma viagem às províncias 

ultramarinas (exceto a Macau e a Timor) porém a viagem foi monitorada para que Freyre 

conhecesse apenas os benefícios que Portugal estivesse fazendo às colônias. Rampinelli 

registra trechos de telegramas e comunicados enviados a Salazar pelo ministro do Ultramar 

sobre os locais visitados e também os que não foram mostrados a Freyre – como as terras de 

Timor e Macau:  

E quando o visitante insistia em fazer algo que não interessasse a Portugal, 

como conhecer a Companhia de Diamantes do Dundo, em Angola – onde as 

práticas discriminatórias e o trabalho escravo eram evidentes – poder-se-ia 

permiti-lo, conquanto que o tempo fosse o mais restrito possível, alegando-se 

problemas de agenda. (RAMPINELLI, 2004, p. 62) 

 

Após a viagem ‘controlada’ às províncias ultramarinas, em que Freyre não teve acesso 

aos danos causados pela colonização e à realidade sofrida pela população, ressaltou os 

benefícios e destacou a obra do governo português, como favorável às colônias – o que o 

levou a dizer, entre outras coisas, que voltava da viagem “mais lusíada do que antes” (p. 67). 

Ainda em um artigo do Jornal do Commercio, registrado por Rampinelli, Freyre citou que “há 

em Angola e Moçambique áreas cujo progresso lembra o das mais adiantadas áreas 

brasileiras: São Paulo e Rio Grande do Sul. E a Índia Portuguesa, pela paz social de que goza 

num Oriente agitado, comparei-me a uma Suíça Tropical”. (FREYRE apud RAMPINELLI, 

2004, p. 67). 

Freyre também registrou algumas passagens sobre Cabo Verde afirmando, entre outras 

coisas, que  

Nota-se em São Vicente [principal ilha de Cabo Verde] maior número de 

mulatos alourados do que em São Tiago [ilha de Santiago]. Nas origens de 

muitos cabo-verdianos há, além de portugueses, franceses, espanhóis e 
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holandeses: europeus que frequentavam essas ilhas antes de desiludirem de 

encontrar nelas riqueza fácil. [...] E desses ingleses é evidente que alguns, 

seguindo aliás o exemplo dos portugueses, concorreram para arianizar a 

população predominantemente africana da ilha: são numerosos os mulatos 

alourados que se vêem em São Vicente. (FREYRE, 1956, p. 270-271 apud 

PEREIRA, 2011, p. 38) 

 

 A título de ilustração, assinalemos o registro do escritor cabo-verdiano Baltasar Lopes, 

ao criticar algumas de suas passagens, dizendo que Freyre  

 

não conhecia efetivamente Cabo Verde, já que o tempo passado em algumas 

das nossas ilhas era demasiado escasso para permitir qualquer análise de 

fundo perante observações que só poderiam ser ligeiras, feitas por uma 

pessoa que apenas estava de passagem. (PEREIRA, 2011, p. 35)  

 

Com uma visão até então semelhante da de Freyre sobre as colônias portuguesas,  

Henrique Galvão, um dos aliados de Salazar, foi eleito para integrar a equipe do governo e 

transferido para o serviço colonial. Bem sucedido, foi nomeado Inspetor Superior da 

Administração Colonial.  

Ao assumir seu posto, em 1952, Henrique Galvão visitou as terras de Angola e 

Moçambique, e, ao constatar que a propaganda feita pelo governo era totalmente oposta ao 

que era pregado por Salazar, ficou espantado e escreveu um relatório sobre o ocorrido. 

Obviamente, a polícia política, a PIDE, confiscou todos os exemplares do relatório que 

localizou (PAGE, 2010, p. 274-275), pois descrevia a degradação humana com que ele tinha 

se deparado. Dizia, entre outras coisas, que quase todos os homens saudáveis abandonaram 

Angola e Moçambique para irem viver na África do Sul, local em que desfrutavam melhores 

salários, melhores condições de vida e direitos cívicos. Relata, também, que os homens com 

idades entre 14 e 70 anos, foram reunidos por agentes do governo português e colocados em 

espécies de currais, e depois alugados a proprietários de minas e de plantações, bem como a 

outras entidades patronais (PAGE, 2010, p. 275). Constatou, também, que o que se dizia sobre 

as tecnologias levadas e o auxílio de técnicos portugueses para que lucrassem mais nas 

produções de culturas não passava de ilusão. Na realidade, não recebiam ajuda de ninguém e 

nem tinham acesso a tais conhecimentos; e ainda, o preço pelo qual deveriam vender o 

produto era tão irrisório que os camponeses não conseguiam nem para o seu próprio sustento. 

Não existia serviço médico à disposição das famílias que lá ficavam. Gabriel Fernandes 

(2006) também registra essa passagem de Henrique Galvão, lembrando que a maneira que 

tratavam os trabalhadores era  
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pior do que a escravatura simples, porque no tempo da escravatura o 

proprietário depois de comprar o escravo como animal, trata-o bem como a 

um cavalo ou boi. Aqui o indígena não é comprado, é alugado pelo Estado, 

ainda que seja considerado um homem livre [...] (GALVÃO in Mello et al., 

1978, p. 41 apud FERNANDES, 2006, p. 40)  

Galvão escreveu alguns relatórios sobre os casos que presenciou nas terras africanas, 

e, em seu depoimento de 27 de novembro de 1961, relata os problemas vistos em Angola, tais 

como a situação da mão de obra, da educação, da saúde pública, e problemas relativos ao uso 

e propriedade da terra e condições econômicas: 

Que certas disposições legislativas e procedimentos que delas teoricamente 

deveriam resultar, são puras falsidades de fachada e de ocultação de práticas, 

por vezes monstruosas. Cita-se como exemplo, na impossibilidade de referir 

todos os casos correntes de falsidades do mesmo tipo, o que se lê nos artigos 

240º e 244º da Carta Orgânica do Império Colonial de 1947 (a condenação 

de qualquer trabalho obrigatório ou forçado) e o que realmente se pratica 

flagrantemente em regime de trabalho compelido e conforme nos meus 

relatórios de Inspetor Superior do Ultramar revelei. (GALVÃO, 1962, p. 93) 

Em sua obra Carta Aberta a Salazar (2010), Galvão dedica pelo menos dez páginas 

para falar da situação ultramar enquanto esteve a serviço do governo por pelo menos quinze 

anos. Vale a pena citar um trecho dessa obra para que se tenha uma ideia da maneira como foi 

escrita ao falar das colônias: 

A dificuldade consiste em não ser longo e em fixar apenas, brevemente, as 

questões que mais aparatosamente desserviste: a desportugalização de uma 

política ultramarina, a ocultação monstruosa de erros, de pecados políticos 

pela alteração de termos e de fórmulas de fachada sem alteração do 

essencial; a estúpida e passional cegueira de uma política ultramarina 

despercebida da evolução dos acontecimentos africanos e asiáticos e, 

sobretudo, do fim de uma espécie de colonialismo que foi o que foi, com as 

suas grandezas e misérias e que não mais poderá ser o que foi, coisa que já 

se pressentia antes da última guerra e que depois se tornou precipitadamente 

evidente; a escravização e êxodo das populações nativas de quase todas as 

colónias de África; o negreirismo praticado em S. Tomé; a incompetência 

teimosamente manifestada quanto aos problemas de Cabo Verde; os erros 

palmares cometidos, por absurdo capricho do teu sentimento maldoso de 

infalibilidade, na Índia; a corrupção administrativa das províncias 

ultramarinas, etc. (GALVÃO, 2010, p 78-79, grifo do autor) 

Vale lembrar que o termo “Províncias Ultramarinas” foi utilizado apenas vinte e cinco 

anos após o “Ato Colonial”, em 1930. Na ocasião, optou-se por chamá-las de “colônias” e os 

nativos de “indígenas”. Galvão considerava o nome dado no Ato uma regressão política. 

Dentre outras decisões escritas no Ato Colonial inclui-se “acabar com a autonomia financeira 

das colônias, fazendo-as depender diretamente do orçamento da Metrópole, assim como 

impedir a entrada de capitais estrangeiros em favor dos nacionais” (RAMPINELLI, 2004, p. 
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33). Dessa forma, podemos perceber, como ressalta Rampinelli (2004), que houve uma “forte 

centralização; a abertura ao capital estrangeiro cede lugar à utilização dos capitais nacionais e 

o desenvolvimento autônomo é preterido em favor da integração econômica imperial”. Como 

Portugal dependia bastante das colônias, Salazar sempre foi muito firme ao mantê-las pelo 

maior tempo possível. Entre algumas das consequências dessa política salazarista são citadas 

por Galvão: 

As populações negras de Angola e Moçambique, [sic] emigram, fogem, na 

maior hemorragia demográfica da nossa história ultramarina. S. Tomé ainda 

não dispensa o trabalho compelido para se manter. Em Cabo Verde agoniza 

uma população inteira e mantém-se um regime de terras medievais. Será 

preciso recordar-te que me enviaste especialmente a Cabo Verde para acudir 

uma crise de fome que já havia ceifado um quinto da população e para 

estudar o conjunto de medidas tendentes a evitar crises futuras? Que estudei, 

que informei, que propus – e que meus relatórios e instâncias foram 

sepultados com todas as honras nos arquivos confidenciais do ministério? 

Que era horroroso o que vi e relativamente simples o conjurar a desgraça da 

província? (p. 82) 

 

Para Salazar, preocupante seria a repercussão internacional; a ideia que ele passava era 

a de que as províncias ultramarinas estavam se desenvolvendo de acordo com o prometido 

pelo governo; que os nativos estavam tendo oportunidades de trabalho, de estudo e, de uma 

maneira geral, que tudo estava sob controle. Se os nativos estavam infelizes com a situação ou 

tentassem emigrar, acusava-os de “falta de patriotismo”. Uma das maiores indignações de 

Henrique Galvão era o fato de que a imposição de Salazar era tal que o povo português não 

era capaz de assimilar todas as suas atitudes equivocadas como se dele fossem “cúmplices”. 

Galvão, na carta, afirmava ser necessário que todos soubessem que o ‘pecado’ era do governo, 

do partido, e não do país, que sofria por estar regredindo com a ditadura. Sentia-se, portanto,  

obrigado a mostrar ao povo as atitudes de Salazar:  

Parece-me pois nosso dever indeclinável de portugueses, que dispensamos 

atestados de patriotismo passados por ti, falar alto e bom som, aos nossos 

compatriotas e a todo mundo, contra um silêncio que parecia de 

cumplicidade: 

- que proteges e defendes pela impunidade funcionários que vendem pretos;  

- que [...] manténs nas províncias de África, teimosa e cruelmente, um tipo 

de trabalho compelido de certos pontos de vista mais cruel do que a 

escravatura;  

- que tens assistido impassivelmente às tragédias de Cabo Verde e ao 

escravagismo dos negreiros de S. Tomé.  

A nação não é cúmplice, e é preciso que todo mundo o saiba, nesta 

emergência grave em que tudo se falseia e confunde. (p. 85) 
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 Galvão mostrava a insatisfação da política exercida em Portugal e via claramente que 

esse regime só traria duras consequências tanto para Portugal como principalmente para as 

colônias portuguesas. Segundo ele, o povo africano sob a dominação portuguesa tinha plena 

consciência do regime praticado, mas o povo não conseguiria se reerguer enquanto  

o regime que se exerce discricionariamente em Portugal não for banido e os 

ultramarinos descontentes não encontrarem representantes legítimos menos 

desclassificados que os que actualmente se têm manifestado. (GALVÃO, 

1962, p. 112)      

Após essas declarações, e desiludido com o governo Salazarista, Galvão renunciou ao 

cargo e declarou que “a situação na África Portuguesa representava uma total traição aos 

tradicionais valores portugueses de humanismo e justiça.” (PAGE, 2010, p. 275). Sobre 

Salazar, a quem antes admirava, comentou: “perdeu-se o senso do ridículo, na medida em que 

ele foi se perdendo, no abuso crescente do estupefaciente, o senso das proporções”. 

(GALVÃO, 1962, p. 22). Em sua obra Carta Aberta a Salazar, que foi confiscada pela PIDE 

logo após cada reimpressão, voltando a ser lançada apenas em 2010, ele mostra seu 

descontentamento com o regime salazarista:  

Pois é verdade, meu caro Manholas Júnior [Salazar]: evadi-me das tuas 

garras, dos teus ódios incansáveis, da tua Gestapo toda poderosa e seus 

algozes, das tuas mordaças, dos teus juízes, dos teus tribunais especiais, dos 

teus tiranetes enriquecidos e condecorados, dos teus gordos tubarões e 

idólatras mercenários, das tuas “notas do dia” e “notas oficiosas”, do teu 

exército de ocupação e respectivos generalecos, das tuas prisões e campos de 

concentração, do teu mercado de favores, dos teus discursos sem resposta, 

das tuas mentiras magistrais, da tua corte de vampiros e cretinos, dos teus 

veniais e pederastas, dos teus negreiros, dos teus eufemismos tartufescos, da 

tua Idade-Média – enfim, da tua Oligarquia, da tua Fazenda, do teu Rebanho 

(GALVÃO, 2010, p. 21.) 

 

Em 1957 Henrique Galvão foi internado com problemas de saúde no Hospital de Santa 

Maria. Nesse período, foi julgado e detido pelo governo e então pensou na probabilidade de 

disputar as eleições presidenciais no ano seguinte como forma de por fim ao regime 

salazarista. Como essa ideia não deu certo, Galvão fugiu do Hospital em janeiro de 1959 rumo 

à Argentina e pediu asilo político à embaixada do país. Na ocasião em que ficou muito tempo 

no hospital, Galvão justifica na sua obra “Carta Aberta a Salazar” a razão de não ter fugido 

antes do Hospital e ainda aproveita para atacar a PIDE, pois por causa da polícia política e o 

medo do povo de ser descoberto, Galvão não podia contar com as pessoas: 
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Forçosamente, tinha de esperar. A evasão não era possível sem comprometer 

pessoas do hospital que me eram dedicadas ou sem colaborações 

precipitadas. E eu não queria comprometer ninguém e receava a traição 

consciente ou inconsciente dos nossos linguareiros. Tu havias reduzido o 

país a um cemitério de defuntos falantes e alfobre de denunciantes, 

guardado pela PIDE, defendido pela Censura e ocupado pela parte mais 

mandona do exército. A dificuldade não estava na evasão propriamente 

dita; ela sempre foi mais ou menos fácil pela margem de estupidez da polícia 

política. A dificuldade consistia em dar à evasão um destino útil e em fazer 

dela uma manobra preliminar de campanha. (GALVÃO, 2010, p. 27 – grifo 

nosso) 

Outros registros importantes são os dados estatísticos mostrando que Portugal 

enfraqueceu e piorou em muitos sentidos desde o começo da era salazarista. Dentre eles, 

destacam as informações sobre alimentação, nível de vida, saúde pública, assistência social, 

justiça e educação (p. 88-98). Em quase toda a obra Galvão mostra aquilo que realmente fez 

parte da “verdadeira obra” de Salazar.  

Galvão compara a sua luta contra Salazar, com os personagens bíblicos, Davi e Golias, 

comparando-se a si com o pequeno e indefeso Davi e o ditador ao gigante Golias. Com isso, 

quer mostrar que tinha o povo e a justiça a seu favor e que, no final, há esperança de que a 

luta seja vencida por ele mesmo, assim como aconteceu com Davi: 

 

Nela [essa carta] ressuscitaria um pouco e a bem verdade histórica (que, 

evidentemente, não se encontra no charco do Secretariado), o nosso combate 

desigual, agora em luta mais igual do que a travada em vida – eu com a 

minha pobre funda de David contra ti, Golias, sem os teus generais de libré, 

sem as tuas metralhadoras, sem a tua Legião, sem os teus carrascos. E estou 

convencido de que se veriam, nesse caso, muitos dos teus fiéis actuais a 

apostarem fervorosamente por David. (GALVÃO, 2010, p. 28) 

Galvão se mostrava indignado por ter percebido os detalhes do governo muito tempo 

depois, quando trabalhava a serviço de Salazar. Ao mesmo tempo, sabia que o fato de ter 

vivenciado todos os grandes problemas do governo salazarista é o que fez com que ele 

pudesse enxergar as falsas propagandas e imagens que o governo estava transmitindo. Nas 

suas palavras:  

Foi preciso que a questão de Angola e o problema indígena nas províncias de 

África me tivessem permitido ver-te a proteger directamente gatunos, a 

sustentar a situação para que empurraste a questão  do trabalho indígena e a 

perseguir odiosamente homens de bem, para que eu te visse em plena nudez 

e me convencesse de tudo o que és capaz para defenderes a tua colossal 

mentira. (GALVÃO, 2010, p. 30) 
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Além de Henrique Galvão, desencantado com o regime praticado por António Salazar, 

é possível ver o descontentamento com o regime português também – e principalmente – por 

parte dos africanos, que ainda criaram um partido que visava à luta pela libertação das 

colônias, liderados por Amílcar Cabral
7
. Cabral registrou o que era, na prática, o colonialismo 

português. Em Nacionalismo e Cultura (1999), Amílcar Cabral menciona incessantemente a 

falta de apoio e auxílio por parte dos portugueses:  

[...] somos atrasados economicamente, sem desenvolvimento quase nenhum, 

tanto na Guiné como em Cabo Verde. Não há indústria a sério, a agricultura 

é atrasada, a nossa agricultura é do tempo dos nossos avós. As riquezas da 

nossa terra foram tiradas, sobretudo, do trabalho do homem. Mas os tugas 

[portugueses] não fizeram nada para desenvolver qualquer riqueza da nossa 

terra, absolutamente nada. Os nossos portos não valem nada [...] Quando 

vemos o porto de Dacar, ou mesmo o porto de Conakry, que são bons portos 

[...] podemos verificar como é que os franceses e os ingleses fizeram grandes 

portos, onde vinte e tal barcos ou mais podem atracar. E vemos quanto 

tempo o tuga perdeu a gozar-nos, a tomar, a levar e a brincar conosco. Não 

fizeram nada para a nossa terra. (CABRAL, 1999, p. 39)  

 

Com as afirmações acima, é possível perceber que os portugueses, ao se fixarem na 

África, adotaram uma política colonial extrativista, pouco fazendo para o desenvolvimento 

das colônias. O interesse estava na riqueza obtida com a posse dessas terras. Não investiam, 

não construíam e não beneficiavam os povos locais com os seus conhecimentos e suas 

técnicas, visando apenas ao próprio interesse. A informação que chegava a Portugal, descrita 

por Salazar, era a de que as terras estavam se desenvolvendo graças aos portugueses que lá 

estavam a serviço do governo, passando informações diferentes das constatadas 

posteriormente. Galvão afirmou em sua carta que Salazar optou “deliberadamente pela 

incivilização”. E ainda, que os “pretos são, com excepção de milhares cujas habilitações 

literárias não vão muito além da instrução primária, simples indígenas
8
 para o trabalho 

compelido, para o pagamento do imposto... e para a emigração” (2010, p. 86). Como Amílcar 

                                                           
7
 Nascido em 1924, na Guiné-Bissau, estudou e se formou em Cabo Verde. Trabalhou na Imprensa Nacional da 

capital – Praia. Ganhou uma bolsa de estudos em Lisboa e trabalhou em Portugal até 1952, quando retornou a 

Guiné Bissau contratado pelo Ministério do Ultramar. Devido a alguns atritos com o governador da colônia 

guineense, Cabral foi obrigado a se mudar para Angola. Afiliou-se ao Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA). Em 1956, criou o PAIGC – Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde e 

começou oficialmente a luta pela independência desses países. Foi assassinado em janeiro de 1973, por membros 

do próprio partido. No final do mesmo ano, Guiné declarou independência, sendo reconhecido por Portugal 

apenas um ano depois, logo após a Revolução dos Cravos.  

8
 Indígena era o termo utilizado pelos colonizadores para designar os escravos africanos mantidos nas colônias 

portuguesas. 
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Cabral afirma: “A porcentagem de analfabetismo em Cabo Verde [...] é de 85%. Os tugas 

gabavam-se dizendo que em Cabo Verde não há analfabetos. É falso!” E completou sua 

declaração, dessa vez falando de Guiné-Bissau:  

Na Guiné, 99% da população não podia ir à escola. A escola era só para os 

assimilados, ou filhos dos assimilados. [...] Mas é uma desgraça que o tuga 

causou na nossa terra, não deixar os nossos filhos avançarem, aprender, 

entender a realidade da nossa vida, da nossa terra, da nossa sociedade, 

entender a realidade da África, do mundo de hoje. (CABRAL, 1999, p.43) 

 

Na esteia de Amílcar Cabral, Santilli (1985) observa esse dado sobre o número de 

analfabetos nas colônias:  

A história da colonização portuguesa revela que do século XVI ao século 

XIX uma fração insignificante da população negra chegara a ler e a escrever. 

E as estatísticas de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe mostravam 95% de analfabetos entre a população nacional ao 

tempo da guerra de libertação que há poucos anos lhes deu autonomia 

política. (SANTILLI, 1985, p. 9) 

E explica: “Se já não existia uma escrita entre esses africanos, o colonizador português 

também não fez por dar-lhes o código grafado da língua que lhes levava de empréstimo.” 

(SANTILLI, 1985, p. 9).  

Da mesma maneira que Amílcar Cabral constatava o que realmente acontecia nessas 

terras colonizadas por portugueses, tinha consciência de que as informações chegadas a 

Portugal eram totalmente contrárias, manipuladas pelo regime, que desejava esconder os fatos 

que poderiam contrastar com o que era pregado por Salazar.  

Foi a partir da década de 50 que o drama com as colônias começou para Portugal: 

Primeiro a Índia entra com o pedido formal de posse das terras de Damão, Diu e Goa, 

afirmando, ter soberania nos territórios. Salazar, mesmo reconhecendo a inferioridade perante 

aos indianos, não poderia facilmente conceder este pedido, visto que, sua dominação das 

outras terras enfraqueceria e rapidamente poderia vir a perder o restante de seus territórios. Se 

aceitasse tal separação, não conseguiria defender e manter a posse de outros territórios 

ultramarinos. Com o pedido negado, os indianos invadiram, onze anos mais tarde, Goa, 

Damão e Diu e conquistaram as terras, e Portugal, sem aliados, nada pôde fazer. Em 1956, um 

grupo de cabo-verdianos e guineenses liderado por Amílcar Cabral fundou o Partido Africano 

da Independência da Guiné e Cabo Verde, e a partir daí, começa a luta pela independência 

destes dois países. Nessa mesma época, já em 1961, Angola e Moçambique também começam 

a batalha pela descolonização portuguesa. Portugal então tenta, a todo custo, aliados e 

soluções para continuar com as colônias africanas por acreditar que eram realmente parte do 
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território português. Salazar via as colônias africanas como uma grande fonte de renda para a 

economia portuguesa e ainda, como uma extensão Portugal-África.  

Mesmo com a luta crescendo nas colônias africanas, não era tão fácil para os grupos 

africanos conseguirem forças para batalhar pela independência; no caso de Cabo Verde, por 

exemplo, havia dificuldades devido às diferenças regionais, precariedade em meios de 

comunicação e transporte, sem poder econômico. Outras colônias também apresentavam 

quadros semelhantes. Esses aspectos dificultariam a constituição de um partido revolucionário 

e a tarefa político-partidária de obter o apoio da população nacional (HERNANDEZ, 2002, p. 

196).  Um ano depois da criação do PAIGC, em 1957, houve uma reunião com os 

representantes das Províncias Ultramarinas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé 

e Príncipe e Guiné. Essa reunião tinha como objetivo iniciar o desenvolvimento da luta pela 

independência e criaram o Movimento Anticolonialista (MAC), uma organização ilegal que 

contava com o apoio do Partido Comunista Português que era contra o colonialismo. 

Paralelamente, no início dos anos 60, foram surgindo grupos revolucionários em Angola e 

Salazar, na tentativa de conter os conflitos, determina: “para Angola, rapidamente e em 

força”. Porém, em Portugal, com o declínio da burguesia agrária, base econômica do Estado 

Novo, o Estado se viu obrigado a alterar a sua política econômica, e com as mudanças e o 

surgimento de uma nova classe econômica logo no fim da década, cria-se uma crise de 

legitimidade. Em 1968, Marcelo Caetano assumiu o governo no lugar de Salazar, que, por 

problemas de saúde, foi obrigado a se afastar do cargo, vindo a falecer, dois anos mais tarde. 

Caetano não conseguiu conter a insatisfação pública em Portugal, e nem combater a guerra 

colonial na África, e a crise econômica crescia. Com a criação do Movimento das Forças 

Armadas (MFA), em 1973, os protestos ganharam força e a 25 de abril de 1975 a MFA pôs 

fim ao governo ditatorial após quarenta e oito anos em vigor. A queda da Ditadura favoreceu 

as colônias africanas, que conseguiram a partir de então, apoio para se tornarem 

independentes. O governo português reconheceu, após algumas negociações, a independência 

da Guiné e, a partir de 1974, com a possibilidade de independência de Cabo Verde, criam uma 

formação de governo para que se preparassem para fase de transição do país. O PAIGC se 

fortalece e, após comícios noticiados pela imprensa, é feita uma reunião da Comissão 

Nacional do PAIGC de Cabo Verde e a 5 de julho, em cerimônia oficial com representantes 

de inúmeros países (entre eles, Portugal) e nessa ocasião é proclamada a independência de 

Cabo Verde. Outras colônias africanas aproveitaram a queda do regime ditatorial português e 

também proclamaram a independência, na ordem que se segue: Guiné-Bissau, a 10 de 
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setembro de 1974 – reconhecida; Moçambique, a 25 de junho de 1975; São Tomé e Príncipe, 

a 12 de julho de 1975; e, finalmente, Angola, a 11 de novembro de 1975. 

Com a independência dos países africanos colonizados por Portugal, esses espaços 

adotaram a língua portuguesa como língua oficial do país. Em 1996, foi criada a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com o intuito de estreitar as relações entre as oito 

nações que compartilham uma mesma língua oficial. A partir dessas considerações vale 

discutir aspectos da questão da Lusofonia e alguns de seus conceitos. 

   

1.2 LUSOFONIA 

Para que o presente trabalho possa tomar o rumo desejado, no que diz respeito às 

análises musicais cabo-verdianas do período colonial, faz-se necessário desenvolver um 

tópico discorrendo sobre o conceito de Lusofonia. De uma maneira geral, entende-se por 

Lusofonia os espaços que têm a língua portuguesa como língua oficial de comunicação, a 

saber: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor Leste. Há também alguns espaços em que a língua portuguesa é língua de 

uso, como é o caso de Goa (na Índia) e Macau (na China). Nos lugares listados acima, a 

língua portuguesa é reconhecida como oficial (em alguns casos, juntamente com outras 

nacionais), embora não seja, em todos eles, a língua materna da maior parte da população. 

É importante destacar, como já mencionado, que em muitas dessas localidades não 

somente a língua portuguesa prevalece na comunicação oral, embora seja, em alguns casos, a 

única oficial, como é o caso de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e 

Moçambique. Esse é um dos motivos pelos quais muitos ainda evitam utilizar o termo 

“lusofonia”, por englobar apenas, de certa forma, os falantes da língua portuguesa. Como 

explica Namburete (2006):  

Grande parte dos escritos sobre a lusofonia coloca maior ênfase na língua 

portuguesa, englobando apenas os que falam português e excluindo, 

naturalmente, aqueles que, mesmo vivendo em países ou comunidades que 

decretaram o português como a sua língua oficial, não falam, não lêem e 

muito menos escrevem na língua de Camões. (p.63) 

 Para se ter uma ideia da situação atual do número de falantes da língua portuguesa nos 

espaços considerados lusófonos, tomemos o exemplo de Angola. Nesse país estima-se que o 

número de falantes do idioma seja superior aos demais espaços africanos colonizados por 

Portugal. Como ainda não houve um recenseamento geral da população que pudesse mostrar 

dados detalhados sobre a língua portuguesa, não é possível estimar da porcentagem de luso-
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falantes. Porém, pelo número de jornais e veículos de comunicação existentes na capital, 

Luanda – pelo menos quinze (entre digitais e impressos) – em língua portuguesa, é possível 

estimar que o português seja bastante utilizado e veiculado pelo país. Há outras línguas 

faladas no país, dentre as quais se destacam o Kimbundo e o Umbundo. A existência de outras 

línguas em um mesmo espaço é comum na África, e há outros exemplos que podemos 

ressaltar, como é o caso de Moçambique. De acordo com o último censo realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística, em 2007, verificou-se que no país pouco mais de 50% da 

população sabe falar a língua portuguesa (sendo, deste total, 56% composta de homens). Os 

dados mostram também que a maioria das pessoas com a idade de até 44 anos sabe falar o 

idioma, enquanto que, já a partir dos 45 anos, vemos que o número de falantes do português 

começa a cair gradativamente. Como resultado, observa-se que a quantidade de jovens 

falantes do português é superior ao de idosos, portanto, pode-se esperar que, no futuro, essa 

marca cresça. Assim como em Angola, em Moçambique também há, além do português, a 

presença de muitas outras línguas nacionais, tais como o Tsonga, Lomué e Makondé. Já em 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, a situação é curiosa: além da língua 

portuguesa, que é ensinada nas escolas e falada no dia-a-dia por uma pequena parcela da 

população, quando se trata de comunicação, muitas vezes é utilizada a língua crioula - isto é, 

uma língua europeia amalgamada com as línguas locais africanas, “desenvolvida” desde o 

início da ocupação portuguesa nestes lugares, e assim, com o tempo, a 'língua' passou a ser 

usada de forma homogênea. Adiante, veremos como a questão da língua, no caso o crioulo, 

pode ser de importância para a fixação da identidade desses povos, em particular Cabo Verde, 

não deixando de lado, porém, a língua portuguesa, que possui papel essencial na construção 

identitária desses países. 

Considerando a história de colonização dos países africanos de língua portuguesa, 

como vimos, é importante ressaltar que ainda há uma divergência quanto ao emprego do 

vocábulo Lusofonia.  

Conforme Brito e Bastos (2006, p. 72), ao pesquisar o significado etimológico da 

palavra, mostra-se a ligação direta com o país colonizador: “luso”, vem de lusu, forma latina 

que remete a lusitano, ou seja, português, relativo a Portugal. O vocábulo refere-se à 

Lusitânia, uma das três províncias romanas pertencentes à Hispânia (Península Ibérica). Como 

o termo “fonia” é relativo ao som, consequentemente, a ideia que se tem do termo é a de que o 

vocábulo representaria somente e limitadamente os falantes da língua portuguesa, ou seja, os 

países e os espaços onde o português é considerado oficial. Os países que fazem parte desse 

espaço contextualizado acima são considerados lusófonos. Porém, neste ‘imaginário’ espaço 
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delimitado, nem sempre há um consenso quanto ao uso desse termo. Para os países africanos 

colonizados por Portugal, o termo traz à lembrança os anos vividos na dominação portuguesa; 

fazendo-os com que, por meio da língua, estivessem ainda ligados diretamente à matriz 

portuguesa. Como pontua Lourenço (2001): 

O nosso drama – tragédia é sempre metáfora para os portugueses – é que, 

dada as complexas relações culturais que tecemos com o Brasil e as novas 

nações de expressão oficial lusófona – ou elas conosco –, nenhum dos povos 

lusófonos se sente empenhado, como nós, na visão que a lusofonia induz e, 

muito menos, nos fantasmas não muito antigos que a assimilavam a esfera 

lusíada.  (p. 182) 

Vale ressaltar que o termo Lusofonia neste trabalho, baseia-se em definições que vão 

além da acepção etimológica. A ideia de que a língua é uma importante manifestação cultural, 

pressupõe que, ao utilizar determinada língua para comunicação, não se restringe ao uso 

linguístico, mas também abrange as características culturais, a maneira de pensar, de agir, de 

se comunicar. É ainda com base nas ideias de Lourenço de que a lusofonia  

é só – e não é pouco, nem simples – aquela esfera de comunicação e 

compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa com a genealogia 

que a distingue entre outras línguas românicas e a memória cultural que, 

consciente ou inconscientemente, a ela se vincula. (2001,  p. 176) 

Assim, a ideia que subjaz ao ligar o nome lusofonia diretamente com Portugal, parece 

esconder a realidade e a riqueza cultural que há nos demais espaços de língua portuguesa. 

Vale lembrar que, em cada espaço lusófono, é possível ver as diferenças culturais e étnicas, e 

não é intuito nosso fazer com que essas diferenças sejam distanciadas ou “apagadas” ao falar 

de lusofonia. É exatamente essa a percepção de Brito e Bastos (2006) ao apontarem:  

O segundo princípio [do conceito de Lusofonia] é o da diversificação, 

reconhecendo a heterogeneidade de cada realidade nos países que compõem 

a comunidade lusófona e que, do ponto de vista português, são marcados por 

elementos que não têm origem portuguesa. (p. 73-74) 

Não se pode pensar em Lusofonia como um espaço homogêneo, um espaço criado pela 

matriz portuguesa como se os outros países colônias de Portugal fossem apenas uma extensão 

do território português. Diferentemente de como foi concebido durante o Estado Novo 

salazarista, em que se destacavam as igualdades entre as colônias e a matriz portuguesa, o 

termo expressa as diferenças culturais nelas presentes, acentuando as variedades existentes 

entre as antigas colônias portuguesas. A “ideia de lusofonia só faz sentido se a concebermos 

acima das nacionalidades, muito além de qualquer percepção mítica de uma nação, ou de 

responsabilidade de preservação por parte de outra.” (BRITO; BASTOS, 2006, p. 74). 

Martins (2006) também aponta esse conceito:  
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As figuras de lusofonia e de comunidade lusófona não podem, pois, remeter 

para um imaginário único, e sim, obrigatoriamente, para múltiplos 

imaginários lusófonos, como bem acentua Maria Manuel Baptista (2000), 

retomando Eduardo Lourenço. (p. 81) 

Na verdade, Lourenço (1999), com extrema clareza, é quem assinala que o 

“imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o imaginário da pluralidade e diferença” (p. 

112). Por esta razão não se pode falar em lusofonia sem mencionar a individualidade de cada 

povo, pois,  

num tempo marcado, todavia, pela globalização, interculturalismo e 

multiculturalismo, o espaço cultural da lusofonia não pode deixar de ser hoje 

senão um espaço plural e fragmentado, como uma memória igualmente 

plural e fragmentada. (MARTINS, 2006, p. 57)  

Nas palavras de Lourenço (2001): 

O imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o da pluralidade e da 

diferença e é através dessa evidência que nos cabe, ou nos cumpre, descobrir 

a comunidade e a confraternidade inerentes a um espaço cultural 

fragmentado, cuja unidade utópica, no sentido da partilha em comum, só 

pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério e profundo, assumido 

como tal, dessa pluralidade e da diferença. (p. 111) 

É visível essa “pluralidade e diferença” existente nos espaços que partilham a língua 

portuguesa. Em cada um desses espaços, a língua portuguesa é manifestada de maneiras 

distintas, cada qual de acordo com a sua cultura e história. Como continua Lourenço: “Se 

queremos dar algum sentido à galáxia lusófona, temos de vivê-la, na medida do possível, 

como inextricavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana ou 

são-tomense.” (LOURENÇO, 2001, p. 111).  

É essa ideia que devemos ter quando falamos das diferenças culturais. Não se pode 

falar da língua portuguesa como uma língua uniforme, pois ela é composta por variedades 

outras: português europeu, português brasileiro, português angolano, português moçambicano, 

português timorense, etc. Cada um desses lugares utiliza a língua portuguesa, com suas 

especificidades, recebendo traços culturais e legítimos de outras línguas com as quais o 

português convive. Por isso, ao atribuir o nome “lusofonia”, mostra-se que há uma 

semelhança entre as localidades, mas também não podemos nos esquecer da variedade de 

culturas, de pensamentos, de religiões, de arte, e até mesmo, de línguas. É por esse caminho 

que Mira Mateus (2002) discorre ao apontar as diferenças entre Brasil e Portugal, constatando 

que “a identificação cultural [...] está intimamente ligada aos hábitos, crenças, actividades 

artísticas, relações parentais e sociais do meio restrito em que o indivíduo está inserido.” 

(p.68). Cada grupo constrói a sua cultura de acordo com o que vive dentro de espaços que 

utilizam a mesma língua, e vemos que a língua “é na realidade um factor de identificação 
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cultural, mas no uso, e pelo uso, que dela faz o individuo no contexto em que está inserido e 

não apenas por pertencer a uma das várias comunidades que a utilizam como materna” (p. 

69).  

Do mesmo modo não se pode pensar em lusofonia como um espaço único, onde 

encontramos países com as mesmas realidades culturais; e da mesma maneira, não cabe 

afirmar que a língua portuguesa seja igualmente utilizada e concebida nesses espaços, 

embora, carregue também traços da cultura portuguesa. A língua é, para um país, o mais 

importante fator identitário, pelo qual podemos traçar maneiras de pensar e de agir de um 

determinado povo. Sendo a língua portuguesa manifestada de maneiras diferentes não seria 

correto afirmar que a língua portuguesa pertence a Portugal, embora tenha sido o difusor da 

língua no mundo. Lourenço (2001) destaca,  

Com efeito, uma nação não é dona de sua língua, pois é nela que encontra as 

suas imateriais mas não menos resistentes fronteiras, mas tudo se passa 

como se fosse. Dizemos que levamos nossa língua ao Oriente, ao Brasil, às 

antigas colônias, como se levássemos não só uma espécie particular de 

mercadoria, mas a mais preciosa de todas. (p. 189) 

A partir do exposto, entende-se por lusofonia não apenas um espaço dividido entre os 

países de língua portuguesa fazendo uma menção especial ao ex-colonizador desses países; 

mas sim mostra um espaço que a diversidade cultural presente nesses países que utilizam essa 

língua como comunicação, seja ela principal, ou secundária.  

Mas o que sonhamos e desejamos que venha a ser uma espécie de império de 

língua, presença puramente cultural onde se recolha a essência (no sentido 

oriental de perfume raro do nosso histórico império) – em suma, aquilo que 

permitiria atribuir verdadeira realidade e sentido à tão evocada lusofonia - , 

não pode, nem sequer metaforicamente, ser pensado e imaginado como 

espaço de portugalidade. (p. 189-190). 

  Tomando como base algumas das possíveis definições de lusofonia já vistas, 

seguiremos discorrendo acerca da língua como dos mais relevantes fatores identitários de um 

espaço. Antes, porém, faz-se necessário, breve exposição acerca da identidade de um povo. 
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2. IDENTIDADE NACIONAL 

 

Eu nasci na ponta-da-praia 

Por isso trago dentro de mim 

Todos os mares do mundo 

Meu correio são as ondas 

Que me trazem e levam 

Recados e segredos  

 

Ovídio Martins
9
  

 

 

2.1. ELEMENTOS CONSTITUINTES DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

Com o intento de compreender o processo de construção da “identidade nacional”, 

faz-se necessário, antes, tratar do conceito de identidade. A definição de identidade é muito 

ampla, pois é preciso conhecer os diferentes aspectos da identidade para que possamos chegar 

ao objetivo de analisar a questão identitária cabo-verdiana.  

Identidade pode ser entendida, de imediato, com algo que identifica alguém, tais como 

o nome próprio, profissão, idade, características físicas, traços da personalidade, etc. Com 

essas informações, é possível ter uma ideia de alguém desconhecido ou, ainda, identificar 

alguém que desejamos no momento. Nesse caso, a identidade aparece como algo fixo, ou um 

“traço estático, o que define o ser”. (CIAMPA, 1987, p. 140). Porém, ao mesmo tempo em 

que alguma informação, como o nome, nos diferencia um dos outros, ele também pode nos 

confundir. O sobrenome nos distingue – daquele que não faz parte de uma mesma família – 

ou nos identifica como parte de certa família. Com um mesmo nome próprio o sobrenome nos 

distingue um do outro.  

Pode-se ter a ideia também de que a identidade diz respeito às tarefas que uma 

determinada pessoa executa, ou posições vividas em um período, tais como professor, aluno, 

pai, irmão, filho, etc. O fato de a pessoa exercer diversas funções faz com que ela se comporte 

e se exponha de maneiras diferentes em cada uma delas e se identifique com diferentes grupos 

no dia a dia dependendo do propósito. É o que diz Anthony Smith: “Nos identificamos com 

uma variedade de afiliações coletivas: família, grupos de gênero, regiões, profissão, partidos, 

confissões, e etnias – e conseguimos deslocar de um a outro facilmente, de acordo com as 

                                                           
9
 Martins, Ovidio (1930). In: Trigueiros, 1963, p. 82 
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exigências do momento”
10

 (1991, p. 20 – tradução nossa). Com isso, uma pessoa vivencia 

inúmeras “identidades”, estando sempre em constante mudança, em contínua transformação. 

Como ressalta Ciampa: “Em cada momento de minha existência, embora eu seja uma 

totalidade, manifesta-se uma parte de mim como desdobramento das múltiplas determinações 

a que estou sujeito” (1987, p. 177). As pessoas exercem papéis diferentes constantemente, 

agregando a vivência anterior com a nova experiência, mesmo tendo funções completamente 

diferentes. Com isso, a nossa identidade está em processo de intensa e permanente 

transformação. As identidades, como defende Hall, 

 

não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As 

identidades estão sujeitas a uma historização radical, estando constantemente 

em processo de mudança e transformação. (2000, p. 108) 

 

Para entender o conceito e as transformações da identidade individual, Hall (2000) 

estuda o sujeito em três períodos distintos para compreender o processo de mudança: o sujeito 

do iluminismo, o sociológico e o pós-moderno. O sujeito do iluminismo é o sujeito 

individualizado,  

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, que emergia 

pela primeira vez e quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda 

que permanecendo essencialmente o mesmo [...] ao longo da existência do 

indivíduo. (p. 10-11) 

O mundo moderno, cada vez mais complexo e integrado com o sujeito, faz surgir o 

“sujeito sociológico”, cuja “identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade” (p. 

11). Neste caso, o sujeito passa a ser modificado e transformado de acordo com a sua 

participação no mundo exterior e nas identidades múltiplas que o mundo proporciona. Com a 

integração com o mundo exterior, esse mundo passa a fazer parte de nós mesmos e o sujeito 

incorpora e agrega valores que antes não faziam parte dele. O sujeito pós-moderno, por sua 

vez, é aquele que ‘sofre’ com essas mudanças na sociedade atual, trazendo dificuldades para o 

sujeito em se ‘encontrar’, pois não tem uma identidade fixa ou permanente. Assim, o “sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

                                                           
10

 We identify with a variety of collective affiliations – families, gender categories, regions, occupational groups, 

parties, confessions and ethnies – and we can move from one to the other, often quite easily, as circumstances 

require. 
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redor de um ‘eu’ coerente.” (p. 13). O sujeito como vimos, passa da “identidade unificada e 

estável” para um “fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades” (p. 

12).  

A pós-modernidade e a globalização implicam também na construção da identidade 

nacional. As identidades culturais de uma nação também são afetadas pelas mudanças do 

mundo globalizado. Somos identificados pelo país que nascemos, pela comunidade que 

vivemos, pois fazemos parte de um determinado grupo que compartilha uma mesma cultura, 

um mesmo passado histórico e essas características são marcantes para a construção da 

identidade de uma nação, que é conhecida e caracterizada por seus costumes, cultura, língua, 

hábitos, crenças, etc. A identidade nacional pode ser “definida por memórias e mitos 

compartilhados, e símbolos e valores em comum.”
11

 (SMITH, 1991, p. 21 – tradução nossa). 

Todas essas características são fatores que contribuem para a formação da identidade e da 

cultura nacional. Como Hall observa: 

 

A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como o 

meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura 

homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, 

um sistema educacional nacional. (HALL, 2005, p. 49-50) 

 

A nação está imersa em um contexto imaginário, em um espaço dividido apenas de 

maneira simbólica; dessa forma, a “identidade nacional é uma ‘cultura imaginada’ (HALL, 

2005, p. 51). As histórias, origens e a tradição ajudam a delimitar o espaço cultural, e a 

designação por “nação” faz com que um povo se identifique naquele espaço, construindo as 

mesmas ideias, as mesmas histórias e buscando uma identidade. Essa busca pela identidade 

gera, por vezes, conflitos dentro de um mesmo país que culmina na separação entre eles, 

podendo, assim, adotar novas medidas políticas, novos rumos culturais que eram, antes, 

fatores divergentes. Inserido em um contexto nacional – e mais ainda, num discurso oficial – 

mesmo que o povo tenha traços culturais diferentes entre si, religiões e pensamentos distintos, 

o fato de pertencer a uma nação intensifica essa busca pela (mesma) identidade nacional. Um 

país é conhecido por certos costumes, hábitos e língua e mesmo que haja distinção entre um 

grupo e outro, eles são identificados como parte daquela nação, por estarem inseridos num 

mesmo espaço simbólico.  

                                                           
11

 defined by shared memories and myths, and common values and symbols. 
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Um grupo, que faz parte de um mesmo espaço, compartilha as mesmas características, 

e muitas vezes essas aproximações são somente percebidas ao confrontar uma cultura 

diferente ou no encontro de outro povo. Temos, por exemplo, o caso da Expansão Portuguesa 

iniciada no século XV, em que os portugueses tiveram oportunidades de conviver com 

civilizações diferentes, vivenciando novas experiências, mas sempre, tentando priorizar a 

cultura e costumes europeus, fazendo com que os povos dominados conhecessem a cultura 

europeia, preservassem e assumissem como uma nova (e melhor) maneira de viver. Como 

observa Mattoso (1998): 

 

A Expansão portuguesa, que pôs milhares de portugueses em contacto 

directo com outros povos e outras civilizações, veio evidentemente reforçar 

o sentimento nacional, a partir de uma outra experiência vivida. Os outros, 

com os seus caracteres físicos e os seus costumes, religiões e línguas tão 

diferentes, opunham-se, na sua imensa diversidade, aos que partilhavam a 

condição comum de oriundos do território nacional. [...] Estas diferenças 

evidenciavam o que os portugueses tinham de comum. Embora não fossem 

directamente vividas por toda a população nacional, sabemos que a sua 

experimentação envolveu, de maneira directa ou indirecta, uma porção 

enorme de gente de todas as condições e origens e que por isso as suas 

consequências no processo de categorização da identidade nacional se 

fizeram sentir mesmo nas áreas rurais e no interior do País. (p.12) 

 

É preciso levar em consideração, também, que essa consciência “nacional” portuguesa 

é algo que os povos adquiriram apenas em torno de 1890, quando houve a difusão da 

imprensa jornalística e a multiplicação das escolas. Com a informação atingindo a população, 

o povo passou a ter o direito de intervir, pensar e participar dos processos de uma nação. 

Dessa forma, a ideia de identidade nacional fez parte da consciência do povo e o patriotismo 

ganhou força (MATTOSO, 1998, p. 24). Com essa consciência adquirida aos poucos após 

essa época,  

 
Salazar podia tranquilamente propor como trilogia básica dos valores 

defendidos pelo regime a fórmula «Deus, Pátria e Família». Apontemos, 

finalmente, como elementos com semelhante valor emotivo, os 

acontecimentos da História nacional evocados pela memória colectiva como 

constitutivos dessa mesma identidade, sobretudo quando são atribuídos à 

Nação no seu conjunto e não apenas aos seus chefes. (MATTOSO, 1998, p. 

25) 
 

Com a importância da construção da identidade nacional, os povos africanos 

colonizados por Portugal também foram, com o tempo, adquirindo e formando sua identidade, 

numa tentativa de se desprender daquela identidade construída pelos europeus. Veremos mais 
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detidamente os problemas encontrados na região da África, e como eles afetam na construção 

de uma identidade nacional.  

 

2.2  IDENTIDADE NACIONAL NO CONTEXTO AFRICANO 

No caso da África colonizada por Portugal, é importante destacar a existência da 

variedade cultural e étnica do continente. Num mesmo país pode haver línguas, culturas e 

civilizações distintas entre si, o que mostra a riqueza cultural presente no espaço. A África 

não pode ser considerada como um continente único, unido e culturalmente semelhante. É, na 

verdade, um continente repleto de diferenças. O continente africano é um espaço em que as 

variedades culturais e linguísticas estão presentes em todo o continente, inclusive entre os 

países que foram dominados por Portugal. Eles não compartilham de uma mesma identidade, 

sendo apenas, colonizados por um país em comum.  

É importante salientar que a África não consistia de diferentes nações e espaços 

delimitados antes da colonização europeia; o continente apenas era constituído por diferentes 

povos de tribos distintas espalhadas pelo continente. Com a Expansão Marítima, os europeus 

avançaram pelo mundo e projetaram outros espaços e os separaram com as mesmas 

características encontradas na Europa: continentes divididos em espaços, de acordo apenas 

com a presença dos diferentes grupos de colonizadores, sem respeitar os grupos étnicos que se 

encontravam no local. Assim, vemos que este conceito de “nação” foi determinado pelos 

europeus de acordo com a dominação e colonização dos espaços. Conforme Anthony Smith 

(1991), nação é “uma dada população humana que compartilha um território histórico, mitos 

comuns e memórias históricas, uma cultura pública e de massa,  uma economia comum e 

direitos e deveres legais para todos os membros.”
12

 (p. 40 – tradução nossa). Porém o que 

vemos na África foi o resultado de uma união forçada:  

 

Os estados independentes nascidos dessas comunidades territoriais, as várias 

etnias,  categorias e fragmentos étnicos foram projetados juntos por 

regulamentações políticas e fronteiras sociais que tiveram de ser incluídos 

grupos desconexos previamente no sistema pós-colonial e foram trazidos, 

                                                           
12

 Is a named human population sharing an historic territory, common myths and historical memories, a mass, 

public culture, a common economy and common legal rights and duties for all members.  
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contra a própria vontade, para uma nova luta para recursos insuficientes e 

poder político. (SMITH, 1991, p. 41 – tradução nossa). 
13

 

 

Dessa forma compreendemos como o continente africano pode ser tão diversificado 

em termos culturais, históricos e linguísticos e a razão dessa variedade ser tão acentuada na 

África. Como Hall observa, ao falar do continente em questão:  

Mas não é nem a África daqueles territórios agora ignorados pelo cartógrafo 

pós-colonial, de onde os escravos eram seqüestrados e transportados, nem a 

África de hoje, que é pelo menos quatro ou cinco continentes diferentes 

embrulhados num só, suas formas de subsistências destruídas, seus povos 

estruturalmente ajustados a uma pobreza moderna devastadora (HALL,  

2009, p. 39- grifo nosso) 

 

Essas diferenças geram uma possibilidade de comparação entre uma nação e outra, 

principalmente se compararmos com Portugal. O fato de a nação colonizadora ser europeia e 

os colonizados serem africanos suscita ainda mais a ideia de diferença: na época colonial, o 

povo colonizado era visto como ‘inferior’ ao povo dominador, pelo fato de o modo de vida ser 

diferente. Não gozavam de facilidades e tecnologias vistas no mundo europeu e por isso eram 

considerados inferiores. Dessa forma, o que hoje é incabível dizer, na época era comumente 

apontado que uma raça fosse inferior à outra. Assim, os europeus, os brancos e os ricos eram 

considerados superiores aos outros que não faziam parte desse grupo. Como exemplifica Hall 

(2009), sobre a colonização inglesa:  

na formação cultural caribenha, traços brancos, europeus, ocidentais e 

colonizadores sempre foram posicionados como elementos em ascendência, 

o aspecto declarado: os traços negros, “africanos”, escravizados e 

colonizados, dos quais havia muitos, sempre foram não ditos, subterrâneos e 

subversivos, governados por uma “lógica” diferente, sempre posicionados 

em termos de subordinação e marginalização. As identidades formadas no 

interior da matriz dos significados coloniais foram construídas de tal forma a 

barrar e rejeitar o engajamento com as histórias reais de nossa sociedade ou 

de suas “rotas” culturais. (p. 41)   

Com a mesma ideia de “inferiorização”, podemos mencionar um trecho de Gabriel 

Fernandes (2006) que mostra a contradição de o africano ser português
14

 e, ao mesmo tempo, 

                                                           
13

 In the independent states born of these territorial communities, several ethnies, ethnic fragments, and ethnic 

categories were drawn together by political regulation and social boundaries that had to come to include 

previously unrelated groups in the post-colonial political system, and had brought them, even against their will, 

into a new struggle for scarce resources and political power. 
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africano, que, à época, dá a noção de que há um sentimento de superioridade – de ser europeu 

– mas, ao mesmo tempo, o de inferioridade – por ser colônia e ter de se sujeitar à metrópole: 

 

De um lado, os africanos são elevados à condição de aliados de Portugal, 

sendo apresentados como prova de que a nação lusa não se limitava e nem se 

circunscrevia à pequena porção ibérica; do outro lado, eles são reduzidos à 

condição de indígenas e, por conseqüência, posicionados numa situação de 

permanente inferioridade. Ou seja, são membros dilectos da nação e sua 

principal vítima. (p. 93). 

 

Na situação de “colonizador” e “colônia”, não há realmente nenhuma intenção do 

colonizador de preocupação com os povos da colônia; o fato de fazerem com que o 

colonizado se submeta a obedecer aos colonizadores mostra a verdadeira relação de 

superioridade e inferioridade. Assim como Memmi (2003) destaca: 

O colonizador pouco se importa com o colonizado. Longe de querer 

entender como ele realmente é, o colonizador se preocupa em fazer no 

colonizado uma grande mudança. O mecanismo desta remodelagem do 

colonizado está revelando nele mesmo. Consiste, primeiramente, numa série 

de negações. O colonizado não é isso, não é aquilo. Ele nunca é considerado 

de maneira positiva; […] (MEMMI, 2003, p. 127 – tradução nossa)
15

   

A intenção do colonizador é apenas reforçar a ideia de que o propósito da ocupação é 

mudar o modo de vida do colonizado. O que o colonizado vive, como Memmi aponta, terá de 

passar por uma drástica mudança, pois esse modo – primitivo – não tem valor nenhum para a 

sociedade. Será importante para o colonizador que o mundo veja a diferença que a 

colonização está fazendo com a nação ocupada.  

Com a colonização portuguesa na África, os africanos eram considerados também 

“portugueses”. Se os africanos colonizados por portugueses são considerados europeus, ou 

parte da nação portuguesa, não há sentido, para eles, terem de se submeter à condição de 

inferioridade, já que todos fazem parte de uma mesma nação. “[...] é por considerar-se patriota 

                                                                                                                                                                                     
14

 Convém assinalar que enquanto colônias ultramarinas, os povos dos países sob a dominação de Portugal 

tinham nacionalidade portuguesa. Embora fossem nativos africanos, o fato de as colônias pertencerem a 

Portugal, os angolanos, moçambicanos, são-tomenses, guineenses e cabo-verdianos eram, na verdade, 

considerados portugueses. 

15
 The point is that the colonized means little to the colonizer. Far from wanting to understand him as he really is, 

the colonizer is preoccupied with making him undergo this urgent change. The mechanism of this remolding of 

the colonized is revealing in itself. It consists, in the first place, of a series of negations. The colonized is not this, 

is not that. He is never considered a positive light; […]. 
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português, que o cabo-verdiano rechaça as práticas colonialistas no arquipélago”. 

(FERNANDES, 2006, p. 96). 

A identidade de ‘europeu’, atribuída aos africanos, colônias de Portugal, não foi 

completamente aceita por todos os que foram designados dessa forma. Ao mesmo tempo em 

que alguns africanos aceitavam a ideia de serem considerados europeus, outros não se 

conformavam com o fato de que, sendo angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, etc., 

eram, na verdade, portugueses. Se os direitos não eram iguais, se eram vistos como inferiores, 

qual a ‘vantagem’ de terem nacionalidade ‘portuguesa’? Há, ainda, aqueles que saíram de 

seus locais de origem, para viverem em outros países, e pelo fato de a vivência no local ser 

bastante significativa, pode fazer com que incorporem essa nova experiência e adquiram a 

identidade do local em que vivem. A identidade é formada, como vimos, de acordo com as 

experiências vividas pelo indivíduo ao longo de sua vida. Vale mencionar o caso do escritor 

angolano Luandino Vieira, que, sendo português de nascimento, mas tendo vivido a infância 

em Luanda, passa a adquirir os valores africanos e a incorporar essa identidade africana. 

Lutando contra a dominação europeia, sempre se opôs à nacionalidade ‘portuguesa’. 

Luandino Vieira, por ocasião de um evento no Brasil, em 2010, ao ser questionado sobre a sua 

verdadeira nacionalidade, se, nascido em Portugal e vivido a infância em Luanda, na época 

em que esta ainda era colônia portuguesa, não se considerava português. A resposta foi clara: 

[...] Eu aceito a designação “escritor português”, se ela se aplicar a todos 

aqueles que usam a língua portuguesa na sua produção literária. Stop. Se o 

critério for a nacionalidade literária, eu aceito essa descrição se pelo menos 

houver uma grande maioria dos estudiosos e acadêmicos que, a partir dos 

textos, determinem que sim, faço parte, do que academicamente ser 

designado escritor português com base nos estudos culturais [...]. Portanto o 

critério da nacionalidade literária, se for o critério da nacionalidade, eu devo 

confessar que eu nunca tive outra nacionalidade, portanto aquilo que se pode 

obter por decisão, opção própria que é a nacionalidade angolana. [...] Ao 

chegar em 75, por termos conquistado a independência política foi-me 

atribuída a nacionalidade angolana exatamente da minha ínfima participação 

no Movimento de Libertação de Angola; é esse o passaporte que eu tenho, é 

esse que eu uso, não tenho outro. [...] Já tenho sido alvo de bastante 

acrimônia e às vezes mesmo indelicadeza da parte das autoridades em 

Portugal pelo fato de eu - ‘se você tem seus pais, seus avós, se 

inclusivamente tem sua certidão de nascimento, por que é que você não tem 

documentos portugueses?’ Porque eu não quero. A minha nacionalidade 

cultural, a minha nacionalidade que eu domino a cultura desde a infância, eu 

sou um angolano por cultura, por natureza e não por opção posterior.[...] 

(Luandino Vieira, Fórum das Letras, 2010 – transcrição nossa) 

Ao fazer referência aos documentos portugueses obtidos por ser considerado cidadão 

‘português’ na época colonial, Vieira diz que a nacionalidade portuguesa “não era uma 

nacionalidade senão uma nacionalidade administrativa, compulsória”. Nesse caso, podemos 
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dizer que, pelas palavras do escritor, a identidade que ele constrói para si mesmo, é a da 

identidade angolana, africana, e não, europeia, portuguesa. O que vale, para ele, são as 

experiências vividas na sua infância, a partir das quais sua identidade se formara e não aquela 

“carteira de identidade” que lhe atribuíram. 

 

2.3 A ESPECIFICIDADE CABO-VERDIANA 

Seguindo com a ideia colonizador versus colonizado, João Lopes Filho, estudioso da 

cultura cabo-verdiana, destacou que a influência de outros povos nem sempre é negativa. Com 

o acesso à outra cultura, povos e valores, a nação também constrói sua própria maneira de 

viver e expressar, porém deve-se tomar cuidado para que essa influência não seja excessiva, 

visto que há “a tendência para imitar ‘modas culturais’ de povos mais desenvolvidos 

economicamente e uma propensão para seguir, a par e passo, as suas preferências estéticas”. 

(LOPES FILHO, 1983, p. 50). Dessa forma, salienta-se que esse enaltecimento da cultura do 

colonizador ou outros povos podem não trazer apenas benefícios aos valores locais, pois pode 

haver a tendência de engrandecer, apenas, a cultura do estrangeiro não somente por ser 

diferente, mas por vir de uma nação que já é julgada como ‘superior’ à nação colonizada. 

Esses aspectos de uma nova cultura aumenta o sentimento de que o patrimônio nacional não 

tem tanto valor e faz com que o povo se espelhe no outro e apague aquilo que faz parte da sua 

cultura e da sua nação, na tentativa de anular a identidade que possui por ser integrante de 

uma certa nação julgada então, como ‘inferior’, como ressalta Lopes Filho: 

Todavia, também concorrem grandemente para a perda das características 

tradicionais e contribuem para a anulação da originalidade, dando lugar a 

apetência para um “hibridismo”, muitas vezes sem contornos claramente 

definidos ou esbatendo-se na formulação da “identidade cultural do cabo-

verdiano” (LOPES FILHO, 1983, p. 50) 

 

Para tanto, Cabo Verde precisa resgatar os aspectos culturais que dizem respeito à 

identidade cabo-verdiana. É o que a nação tem buscado durante o fim do processo de 

colonização. A busca pela identidade e a noção de que isso o levaria a um fortalecimento do 

país como uma nação com valores culturais próprios se intensifica com a proximidade da luta 

pela independência.  

Para fazer frente a tais situações, Cabo Verde necessita de defender as 

verdadeiras raízes da sua “cultura popular”, facto que, certamente, 

contribuirá para um maior respeito pelas tradições que estejam em vias de 
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desaparecer face à dinâmica imposta pelo progresso e pelos “contactos de 

culturas”. (LOPES FILHO, 1983, p. 50) 

 

Destaca-se que, mesmo após a independência, a identidade não estava totalmente 

delineada pela nação. Com essa fase de transição, a questão identitária se encontra num 

processo de evolução, de percepção e de construção. Ao lutar pela independência, Cabo 

Verde não estava lutando “apenas” pela liberdade. Lutava também pela identidade nacional. 

Mesmo o povo fazendo parte do continente africano, era reconhecido como “português”, por 

ser colônia de Portugal, e dessa forma, sentia-se como “europeu”, e não “africano” (como 

acontecia com as demais “províncias” ultramarinas portuguesas). Porém, esse nacionalismo 

europeu não significava um “abandono” à origem cabo-verdiana:  

 

Sua nacionalidade portuguesa é utilizada como suporte legitimatório de 

suas demandas e reivindicações. Portanto, longe de simbolizar uma 

renúncia étnico-cultural crioula, o declarar-se lusitano constituía um 

importante recurso ao serviço da afirmação política dos filhos da terra 

dentro do universo nacional/colonial português. (FERNANDES, 2006, p. 

128) 

 

A localização geográfica de Cabo Verde (o seu isolamento do continente africano), 

por ser um arquipélago, foi um dos aspectos a ajudar o povo a não se sentir completamente 

parte da África. Além do mais, a colonização intensa de portugueses no local e a grande 

variedade de africanos levados de lugares distintos, sem uma definição racial, mostrava a 

pluralidade étnica e cultural no local. Como a população não era negra e os costumes um 

pouco diferenciados da maioria dos outros espaços africanos, o povo não se identificava como 

“africano”. Com a mistura de “negro” com “branco” essa “mestiçagem” era uma característica 

particular do cabo-verdiano. Esses fatores ajudavam o povo a não se sentir completamente 

africano. Além disso, durante o período colonial a nação fica anulada pela dominação da 

outra: 

De facto, para o regime colonial, quem estava do lado dominado só podia 

lograr reconhecimento da sua subjectividade política quando e se se anula 

dentro da cultura prototípica do colonizador. Note-se que, pelo Estatuto dos 

Indígenas, em vigor nas colónias africanas até 1961, o negro africano ou 

seus descendentes só passam a ser considerados cidadãos e, portanto, a ser 

reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, quando conseguissem 

provar que tinham deixado de pertencer ao grupo de que emanaram, 

mediante cumprimento de um grande rol de exigências. (FERNANDES, 

2006, p. 198) 
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O país dominado não tem poder e nem voz para exercer suas ideias e políticas; as 

decisões políticas e administrativas ficam por conta do colonizador. Desta forma, ao se tornar 

independente, essas relações de poder se acabam e o país se vê sozinho a tomar suas próprias 

decisões. A princípio, essa situação aparenta ser uma boa solução para o desenvolvimento da 

nação, porém, a falta de experiência, entre outros motivos, podem ser determinantes para a 

demora no crescimento do país. 

Outro detalhe marcante para a vida do cabo-verdiano nas ilhas é em relação ao clima. 

A posição geográfica não lhe é muito favorável, pois o país sofre com a falta de chuvas no 

local. “Distinguem-se duas estações durante o ano: o ‘tempo das brisas’ ou estação seca de 

Dezembro a Junho, e o ‘tempo das águas’, ou estação das chuvas, de Agosto a Outubro, muito 

irregular, pois é frequente a escassez ou falta de chuvas [...]” (ANDRADE, 1998, p. 22). Além 

da falta de chuvas, Cabo Verde está numa região muito propensa a lestadas (também 

conhecido como harmatão) vindas do deserto de Saara, que colabora para o clima seco da 

região. Esses ventos provenientes do Leste são secos e quentes que correm numa direção do 

leste a oeste (do Saara até a parte oeste da África). Esse clima seco traz problemas para a 

agricultura e a plantação, que é a principal mão-de-obra do país. Somando-se esses fatores à 

falta de alimentação suficiente, o quadro do país na época colonial era de fato caótico. Cabo 

Verde sofreu bastante com a fome, que dizimou milhares de cabo-verdianos em algumas 

épocas do século XX: em 1940 cerca de 30 mil cabo-verdianos morreram devido, 

principalmente, à falta de chuva e de comida. Esse problema em relação ao clima, ao trabalho 

e, consequentemente, à alimentação pressionou a emigração dos cabo-verdianos na busca de 

trabalho para que pudessem sobreviver e ajudar os familiares. Para que possamos ter noção da 

quantidade de cabo-verdianos que viviam em Cabo Verde no início do século, segue a tabela 

organizada com base nos dados encontrados em Carreira (1984, p. 15): 
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Quadro 1 – Dados dos censos realizados em Cabo Verde 

A explicação para a queda do número de habitantes entre 1900 – 1905, 1919 – 1929 e, 

ainda, entre 1939 – 1949, pode ser explicada, principalmente, pelo alto número de mortes 

devido à fome que matou muitos habitantes do local nesses períodos. Segundo Carreira 

(1984), houve 14.480 mortes pela fome entre 1903 e 1904; 5.192 em 1919 e 1920; 17.575 em 

1921; 24.463 entre 1941 e 1943 e 20.813 em 1947 e 1948. Com essa quantidade, pode-se 

estimar que morreram ao longo desses anos, aproximadamente, 82.523 cabo-verdianos por 

conta da fome – o que, considerando-se o número de habitantes, é um número expressivo 

(p.16).   

Esse quadro que assola o país contribui para que a população de Cabo Verde fosse 

obrigada a sair de lá: 

Fatores naturais (pobreza do meio, ciclos de seca), factos induzidos do 

exterior (pestes e ataques devastadores de corsários) e um elevado índice de 

natalidade serão as principais causas desta realidade que ele reparte pelos 

itens centrifugadores “emigração espontânea”, “emigração forçada”, 

“emigração clandestina” e centrípeto “emigração (e retornos)”. 

(CARVALHO,  2006, p. 19-20) 

Sem chances de uma vida que pudesse trazer conforto ou possibilidade de mudança 

para o cabo-verdiano e a família, a única saída era a emigração. A diáspora é um fator que 

ocorre principalmente a partir do século XX no país. “O que se busca, tanto nos 

deslocamentos interilhas como para outros continentes, é a possibilidade de alterar uma 

situação que se mostra permanente e inviável” (HERNANDEZ, 2002, p. 104). Há, na história 

cabo-verdiana, alguns períodos em que a emigração foi mais intensa: A primeira, entre 1900-

1900 1905 1909 1919 1929 1939 1949 1950 1960 1970 

População 147.424 134.193 142.343 159.907 153.738 174.403 139.171 148.331 201.549 272.072 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 
N

ú
m

e
ro

 d
e

 h
ab

it
an

te
s 

Censo 



49 

 

1920, foi a fase que muitos cabo-verdianos viajaram para os Estados Unidos; a segunda, entre 

1927- 1945 – houve a alternância entre alguns países da África (Angola, Senegal) e da 

América Latina (Brasil, Argentina e Uruguai); a terceira e última etapa ocorreu 1946-1973, e 

foi a mais intensa por ter maior evasão devido ao término da segunda guerra mundial e à fome 

e à seca que levaram milhares de cabo-verdianos à morte. Nessa última fase, os destinos 

procurados foram, justamente, a Europa. Vejamos, mais detalhadamente, o quadro abaixo, 

elaborado com base em Carreira (1984), sobre a quantidade de cabo-verdianos em cada lugar: 

  

DIÁSPORA CABO-VERDIANA 

 1900 – 1920 1927 - 1945 1946 - 1952 

Estados Unidos 18.629 1.408 538 

Brasil, Uruguai, 

Chile e Argentina 

1.968 1.203 86 

Guiné 2.247 1.197 901 

São Tomé e Príncipe 1.532 133 2 

Angola e 

Moçambique 

366 352 6 

Lisboa 1.232 3.336 3.933 

Quadro 2 – Diáspora cabo-verdiana 

O total de emigrantes nessas épocas, de uma maneira geral, além dos lugares listados, 

são: entre 1900-1920 são 18.629 que saíram de Cabo Verde; entre 1927-1945, 10.120; entre 

1946-1952, 6.804; e na última fase, entre 1953-1973, dois anos antes de independência foram 

135.289 cabo-verdianos, a maior evasão do século.  

Vale lembrar que Carreira (1984) mostra dois diferentes conceitos de “emigração”, a 

“emigração espontânea” e a “emigração forçada”. Entende-se por ‘espontânea “toda a 

corrente emigratória livre de quaisquer alienações, ‘peias ou incidentes deixados à exclusiva 

iniciativa particular’” (p. 160), e por ‘forçada’  

 

toda a que se processa em consequência da ruptura do equilíbrio 

produção/população, ruptura essa provocada por secas, fomes, mortandades 

ou pressão demográfica e de que os governos se aproveitaram para 

incentivar e encaminhar, por meio de medidas legislativas ou processos 

administrativos, a saída da população com o objectivo deliberado de 

proporcionar mão-de-obra abundante e a baixo salário às organizações 
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agrícolas e industriais do tipo capitalista da região tropical ou equatorial (p. 

161)  

Ressalta-se que, a quantidade de cabo-verdianos que vive no arquipélago é menor do 

que a quantidade que está fora de seu país: estima-se que haja, pelo menos, o dobro de cabo-

verdianos fora de Cabo Verde (especialmente nos Estados Unidos). O censo de 1980 

confirmou que cerca de 700 mil cabo-verdianos viviam no exterior e a metade vivia no 

arquipélago (HERNANDEZ, 2002, p. 106). Atualmente, com base no recenseamento 

realizado no país em 2010, há cerca de 461.683 habitantes nas ilhas. 

Localização, fome, seca e diáspora são aspectos que fazem parte da história do povo 

cabo-verdiano. Obviamente, a língua entra no aspecto identitário de qualquer nação e, 

justamente pelo fato de o idioma ser de extrema importância neste trabalho, dedica-se um 

capítulo para a exposição sobre a questão linguística. Nas produções literárias de Cabo Verde 

é marcante a preocupação com esses aspectos citados acima, como a alimentação, a diáspora, 

e a seca no país. Veremos, no capítulo de análises, reivindicações do povo em relação à falta 

de comida e o descaso com que esse aspecto foi tratado pelos governantes. 

A luta de Cabo Verde pela sua identidade nacional ganhou força décadas antes da 

independência: Muitas produções cabo-verdianas foram ‘transmitidas’ com o objetivo de 

reforçar a identidade nacional. “Foi em Cabo Verde onde eclodiu o primeiro movimento 

literário africano de expressão portuguesa com características regionais acentuadas e 

inconfundíveis, [...] pela ânsia de afirmar uma identidade nacional” (TEIXEIRA DE SOUSA, 

1985 [1984], p. 306, apud FERNANDES, 2006, p. 76). Margarida Fernandes (2006) ainda 

pontua a questão da língua crioula ter sido muito recorrente na literatura e principalmente no 

caso de “poemas musicados” (p. 76). O intuito era mostrar que o país não compartilhava 

apenas da cultura portuguesa, embora muitas marcas do colonizador ainda fiquem notáveis no 

país. A revista literária Claridade
16

, lançada em 1936, ajudou o povo a reconhecer que a 

nação também tinha literatura e ainda uma língua própria que, utilizada praticamente por toda 

a população, foi o idioma de alguns poemas publicados na revista. Ressalta-se, ainda, que a 

maioria das produções literárias cabo-verdianas são ligadas à vida que o povo levava na 

                                                           
16

 A Revista Claridade foi uma obra literária produzida em Cabo Verde. Fundada em 1936 pelos escritores cabo-

verdianos Manuel Lopes, Baltasar Lopes da Silva e Jorge Barbosa,  a revista tinha como intuito assumir a 

espalhar a identidade cultural cabo-verdiana, exaltando a cabo-verdianidade e todas as características que o país 

tinha como riqueza. A revista Claridade marcou o início de uma nova fase linguística e literária do país. A 

revista, que conseguiu enaltecer a cultura cabo-verdiana que tinha sido “sufocada” pela cultura portuguesa, 

publicou seu último exemplar em 1960, após nove edições. Após Claridade, surgiram outras publicações que 

foram ‘seguidores’ dessa mesma linha, como Certeza (1944), Raízes (1977) e Ponto&Vírgula (1983).  
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época. “Os escritores do arquipélago de Cabo Verde procuravam voltar as costas para 

modelos temáticos europeus. Seus olhos se fixavam no chão crioulo, próprio da mesclagem 

étnica e cultural de seu país” (ABDALA JUNIOR, 2003, p. 209). Portanto, os temas surgidos 

nessa época voltavam-se para a temática cabo-verdiana. Como vimos, algumas características 

do país, tais como a seca, a fome, a emigração (e a saudade dos familiares provocada pela 

emigração), a pobreza, a colonização, a língua – são estes os assuntos retratados com muita 

frequência na literatura cabo-verdiana. E não somente na literatura, a música local também 

trazia as mesmas características da literatura e foi essencial para provar que o país apresentava 

uma característica muito peculiar e mostrar que o povo estava no caminho certo para quem 

desejava se tornar independente.  

A música, a sua temática e os ritmos cabo-verdianos ganham o mundo no século XX. 

Entre os ritmos mais conhecidos e marcantes na produção musical do país, destacam-se, como 

enumera Gomes (2008), tabanca, ritmos da festa do pilão, Tambores de San Jõn, mazurca e 

contradança, coladeira, batuque, finason, funaná, Canto Cristão da Divina e morna 

nostálgica (p. 147). Esta última, a morna, é a forma musical mais conhecida e popular de 

Cabo Verde, e tem raízes africanas, brasileira e portuguesa. A morna era sempre cantada em 

crioulo, acompanhada por uma guitarra, violão ou até mesmo um violino. Possui um ritmo 

lento, “nostálgico” e foi essa música que ganhou notoriedade internacional por meio das 

canções de Cesária Évora
17

, a maior personalidade musical de Cabo Verde.  A morna 

retratava momentos de tristeza da vida do cabo-verdiano; as letras marcavam o período da 

saudade, da tensão entre o “ter de partir e querer ficar” que o cabo-verdiano sentia durante as 

lutas de sobrevivência no arquipélago e, diante desse quadro, era obrigado a sair do país para 

uma melhor condição de vida no exterior. Como sintetiza Manuel Ferreira:  

 

O cabo-verdiano tem na morna o expoente máximo da sua sensibilidade. 

Através dela o crioulo exprime a saudade do que deixou, do que não viveu, 

do que desejaria ter vivido e ainda tudo o mais quanto nos estratos profundos 

de seu subconsciente se agita e desencadeia, em torrente lírica. (FERREIRA, 

apud CANIATO, 2005, p. 71)  

                                                           
17

 Cesária Évora foi a maior cantora da história de Cabo Verde, sendo a grande responsável pela difusão da 

música cabo-verdiana no mundo. O sucesso internacional veio após os quarenta anos de idade, com 

apresentações em Portugal e na França ficando conhecida como “A Rainha da Morna” e “A Diva dos pés 

descalços” por se apresentar, sempre, descalça. Ganhou vários prêmios internacionais, entre eles,  o Grammy  

(2004) de ‘melhor álbum de World Music’ pelo disco “Voz d’Amour”. Gravou durante a carreira 14 discos além 

de DVDs de shows realizados ao redor do mundo. Três meses após ter anunciado o fim da carreira musical, 

Évora veio a falecer, em 17 de dezembro de 2011, aos 70 anos de idade, dois dias antes da conclusão do presente 

trabalho. 
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Para que possamos prosseguir com a música cabo-verdiana, faz-se necessário, antes, 

discorrer sobre as línguas portuguesa e crioula no contexto cabo-verdiano. Visto que a língua 

crioula é amplamente utilizada nas produções musicais, veremos como essa questão 

linguística se aplica nas músicas de intervenção, conforme análise no último capítulo do 

presente trabalho.  
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3. QUADRO LINGUÍSTICO DE CABO VERDE 

Expresso em Língua Portuguesa o sentimento crioulo de Cabo Verde 

Filinto Elísio, escritor cabo-verdiano 

  

A frase utilizada como epígrafe deste capítulo, dita pelo escritor cabo-verdiano Filinto 

Elísio, em um congresso realizado em 2010, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, 

exemplifica bem o “drama” vivido pelo indivíduo cabo-verdiano: sentir em uma língua e 

expressar-se em outra. O cabo-verdiano convive com as duas línguas diariamente, utilizando 

aquela que melhor se inserir no contexto em questão. Como a língua crioula provém da língua 

portuguesa, a base e a estrutura são praticamente as mesmas. Como a língua crioula é para o 

cabo-verdiano a língua mais utilizada na fala, é a língua em que eles têm mais facilidade para 

se comunicar e expor suas ideias. O escritor, pelo fato de escrever em língua portuguesa, 

estando inserido no contexto cabo-verdiano, utiliza a língua crioula para sua comunicação, e 

assim faz uma rápida transformação do crioulo para o português, para que possa se expressar 

também em língua portuguesa aquilo que foi primeiramente pensado em crioulo. A partir 

dessas questões, a identidade cabo-verdiana jamais poderia ser considerada sem a língua 

crioula, que é a língua falada amplamente utilizada pela população cabo-verdiana. Convém 

ressaltar que, sendo o crioulo de origem portuguesa, não se pode omitir que a língua 

portuguesa também faça parte da identidade do cabo-verdiano.  

Como foi mencionado anteriormente, algumas ex-colônias portuguesas não utilizam 

apenas o português para a comunicação. Em Cabo Verde, a língua portuguesa é utilizada em 

situações mais formais e é a única língua ensinada nas escolas. Porém, no convívio familiar e 

em situações corriqueiras a língua crioula é a preferida para a comunicação. Para que se possa 

entender a formação de uma língua secundária nas ilhas, vale discorrer um pouco sobre como 

o crioulo se tornou o principal idioma para comunicação entre os cabo-verdianos.     

 

3.1 FORMAÇÃO DO CRIOULO  

O arquipélago de Cabo Verde – que se encontrava inabitado – foi ocupado pelos 

portugueses em torno de 1460 e, nos anos seguintes, os europeus levaram às ilhas escravos 

africanos que vinham principalmente da Guiné. Como a quantidade de portugueses era 

bastante inferior à quantidade de africanos – segundo Carreira, “em 1582, para 13.700 

escravos havia em Santiago e no Fogo talvez uma centena de brancos” (CARREIRA, 1972 
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apud DUARTE, 1998, p. 87), –  a ideia dos colonizadores de manter a língua portuguesa 

como a língua veicular seria uma tarefa difícil. Os escravos, sendo de etnias distintas, falavam 

línguas diferentes entre eles, e, por esse motivo, a comunicação usando apenas uma língua 

africana também seria impossível. Dessa forma, para que houvesse uma comunicação entre os 

escravos e os portugueses, foi-se criando uma língua de base portuguesa, misturando 

vocábulos de línguas nativas africanas. Segundo Caniato (2002), “O aparecimento dos 

crioulos se deveu à necessidade de comunicação entre portugueses e povos das costas 

africanas e regiões da Ásia, a partir das primeiras descobertas do século XV.” (p. 130). O 

termo crioulo é designado para nomear uma língua derivada de um idioma europeu misturado 

com línguas nativas. Nesse caso, as línguas nativas africanas dos escravos foram se 

misturando com a língua portuguesa trazida pelos colonos e, para uma comunicação entre 

eles, houve naturalmente a mistura entre essas línguas. Ainda segundo Caniato (2002), a 

língua crioula “não se tratava de uma língua uniforme, pois refletia a variedade dos falantes e 

também das línguas nativas com as quais os portugueses entravam em contato.” (p. 130). A 

formação do crioulo cabo-verdiano tem início a partir de meados de 1600, com o convívio 

entre o europeu colonizador e os escravos da África. Os portugueses tentaram, ainda, ao longo 

dos séculos no arquipélago, expandir o uso da língua portuguesa, mas com o crioulo se 

tornando uma língua falada em quase todas as ilhas, não obtiveram sucesso. Com a criação 

das escolas, a língua portuguesa se tornou a língua da escrita, a língua nacional imposta pelos 

colonos para que conseguissem aumentar o uso da língua europeia. Após a independência, a 

língua portuguesa continuou sendo a língua oficial da nação, embora, o uso dela esteja 

praticamente restrito às situações mais formais e no uso escolar. Entre familiares e no dia-a-

dia, a língua utilizada pela população é a língua crioula. Mas, pelo fato de a língua cabo-

verdiana
18

 não ter uma padronização, uma descrição sistematizada da gramática como a da 

língua portuguesa, o idioma dos europeus é o que é utilizado na escrita, é a língua da 

literatura, da escola e dos meios de comunicação. Dessa forma, pode-se considerar que vivem 

em situação de diglossia, pois utilizam as línguas portuguesa e cabo-verdiana no dia-a-dia, 

porém em situações distintas. A língua portuguesa é vista como uma língua de status, ou seja, 

os cabo-verdianos que têm mais acesso aos livros e à boa educação, fazem uso da língua 

portuguesa também em situações orais. Essa camada elitista, que tem a língua portuguesa 

                                                           
18

 Muitos teóricos e pesquisadores da área atribuem o nome de “língua cabo-verdiana” ao crioulo de Cabo 

Verde. Isso ocorre devido à língua ser amplamente falada no território e assim considerada uma língua nacional. 

No próprio site do governo de Cabo Verde, consta “língua cabo-verdiana” em vez do “crioulo”.   
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como língua materna e a utiliza no seu convívio, considera a língua cabo-verdiana como 

“inferior” já que não tem o estatuto de língua oficial. É o que assinala Cruz (2005),  

 

[...] enquanto o Português é a língua oficial, há considerável número de 

pessoas e famílias que, por legítima opção, ou por espírito de elitismo nem 

sempre não preconceituoso, ou até em nome de protegerem seus educandos 

contra interferências tidas por negativas da Língua materna Cabo-verdiana 

na Língua Portuguesa, utilizam o português para comunicação mesmo 

falada, com os filhos, em família. (CRUZ, 2005, p. 46-47)  

 

 

Como podemos ver na citação acima, é clara a preferência pelo português na chamada 

elite de Cabo Verde. Grande parte da população que fala a língua portuguesa teve 

oportunidades de completar os estudos e tem acesso à leitura, à bibliotecas, etc, ao passo que 

os que não falam a língua portuguesa, na maioria dos casos, são aqueles que não conseguiram 

completar seus estudos. Com esse quadro, a ideia é de que a língua portuguesa seja apenas 

usada por uma minoria do país, e de que a língua cabo-verdiana é a língua do povo, daqueles 

que não têm estudo. Enquanto a língua cabo-verdiana não apresentar uma sistematização 

gráfica, com descrição de regras gramaticais para padronizar um modelo correto da língua, o 

crioulo continuará num patamar abaixo da língua oficial. Se a língua cabo-verdiana viesse a 

ser uma língua oficial de Cabo Verde (pois há possibilidades disso ocorrer), o crioulo seria 

valorizado ao ser reconhecido como uma língua oficial do país. Nesse caso, o crioulo seria 

elevado ao estatuto de língua nacional, podendo, dessa forma, ao lado da língua portuguesa, 

fazer com que as duas línguas sejam tratadas com o valor de língua e oficial. Se a situação 

linguística de Cabo Verde entre o português e o crioulo ficar mais próxima, pode vir a 

constituir o bilinguismo (CRUZ, 2005, p. 49), que é importante para a população cabo-

verdiana, e pode fazer com que o aprendizado da língua portuguesa se torne algo mais natural 

e eficaz:  

 

deseja-se certamente um bilinguismo em que os cidadãos, particularmente as 

crianças, não sejam induzidas a confusões no raciocínio, não procedam 

sistematicamente à tradução do crioulo, nem à tradução do português, esta 

como língua de transferência e a servir de bengala a ditas ou pensadas 

insuficiências da Língua Cabo-verdiana. (CRUZ, 2005, p. 49) 
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3.2 LÍNGUA PORTUGUESA  
 

É válido ressaltar, visto que a utilização das duas línguas no cenário cabo-verdiano se 

dá em diferentes situações, que cada língua, tanto a portuguesa como a cabo-verdiana possui 

grande papel na formação do povo cabo-verdiano. Não é novidade para o povo que a língua 

portuguesa, apesar de não ser considerada materna pelo próprio povo, tem um papel essencial 

como língua oficial do país. A língua portuguesa “é o idioma dos livros, da cultura dominante, 

é o idioma que confere prestígio e define uma situação privilegiada, tanto que sua 

aprendizagem formal é reservada a poucos” (HERNANDEZ, 2002, p. 67). 

Vale enfatizar que a língua portuguesa, sendo oficial, faz parte do povo cabo-verdiano 

assim como o faz para o povo português, como é o que defendemos ao utilizar o termo 

lusofonia. A língua cumpre a mesma função embora não seja utilizada da mesma maneira 

como é em Portugal, ou no Brasil, uma vez que a língua portuguesa não é patrimônio 

exclusivo de Portugal; pertence, também, a todos os países que a tem como língua oficial. 

Sendo uma língua oficial nos países que fazem parte da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), é com ela que a comunicação e a interação entre esses países se dão, 

facilitando a comunicação entre eles em um mundo globalizado. O cabo-verdiano entende que 

a língua do colonizador é um instrumento essencial para as relações entre esses oito países.  

O que poderia dificultar a valorização da língua portuguesa, em Cabo Verde, é a 

questão da existência de uma língua veicular nas ilhas, a língua cabo-verdiana. 

Diferentemente de outros países africanos colonizados por Portugal, como por exemplo 

Angola e Moçambique, que têm muitas línguas nacionais, nesse caso a língua portuguesa tem 

um papel de unificar o idioma de comunicação entre esses países. Como aponta Cruz (2005) 

 

No cômputo dos oito países falantes do português [...] cremos que Cabo 

Verde encontra-se em condições de alguma desvantagem e mesmo 

desconforto, com a balança inclinando-se menos favoravelmente para nós, 

em termos de qualidade expressiva. Explicação para isso? Enquanto que nos 

outros países a Língua Portuguesa constitui base do entendimento entre as 

muitíssimas línguas nacionais, em Cabo Verde, não existindo esse problema, 

tem de se lidar com o cruzamento entre as línguas portuguesa e cabo-

verdiana, com as suas similitudes e dissemelhanças. (p. 51-52) 

 

 Há uma ideia de que o grande objetivo de Cabo Verde é tornar o país verdadeiramente 

bilíngue, já que nas condições em que se encontram atualmente, não seria ainda possível 

definir como tal, pois a porcentagem de falantes da língua portuguesa ainda é pequena. Além 

disso, para que um país seja bilíngue as duas línguas deveriam ser utilizadas de maneira 
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natural, em praticamente todas as situações do cotidiano vivido pelo povo. Para que Cabo 

Verde possa ter essa ambição, o ensino da língua portuguesa precisa atingir a todos os 

habitantes, e as crianças deveriam aprender essa língua também nos lares, com suas famílias. 

A escola deveria adotar um método de ensino que pudesse favorecer o aprendizado de uma 

língua oficial, como o português, porém não nacional. Nessa perspectiva descrita por Duarte 

(1998), Cruz também aponta para o problema do ensino da língua portuguesa no país. A 

escola deveria adotar um método diferente para o ensino da língua, não como uma língua 

materna do povo, mas como uma língua nacional, porém estrangeira. Enquanto em outros 

países africanos colonizados por Portugal o grande papel do Português é a comunicação entre 

as pessoas ainda do próprio país, nas escolas, nas ruas, em que muitas vezes são obrigados a 

usar uma língua comum, a oficial, em Cabo Verde a língua portuguesa é ainda vista como 

uma língua da internacionalização, pois os cabo-verdianos não veem o sentido imediato de 

dominar uma língua que não usariam no seu cotidiano. No entanto o povo sabe da 

importância da língua do colonizador; e enquanto a língua cabo-verdiana, “nacional e materna 

não se internacionalize o suficiente, o português é uma das línguas de internacionalização, 

meio de comunicação com o exterior e forma de acesso a outras culturas”. (CRUZ, 2005, p. 

52). Cabo Verde sabe o valor da Língua Portuguesa, e é interessante ver que já Amílcar 

Cabral reconhecia a língua portuguesa como o mais importante legado deixado por Portugal: 

 

O português (língua) é  uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram, 

porque a língua não é prova de nada mais, senão um instrumento para os 

homens se relacionarem uns com os outros, é um instrumento, um meio para 

falar, para exprimir as realidades da vida e do mundo. [...] Nós, Partido, se 

queremos levar para a frente o nosso povo, durante muito tempo ainda, para 

escrevermos, para avançarmos na ciência, a nossa língua tem que ser o 

português. E isso é uma honra. É a  única coisa que podemos agradecer ao 

tuga, ao facto de ele nos ter deixado a sua língua depois de ter roubado tanto 

na nossa terra. (CABRAL, 1999, p. 101-102)   

 

 Sabendo-se que a língua é um patrimônio deixado pelo colonizador, deve-se fazer de 

tudo para que este seja preservado e valorizado pela população. Cruz (2005) defende que há 

pelo menos dois fatores que poderão contribuir para o aumento de falantes da língua 

portuguesa no país. O primeiro é quanto ao método de ensino da língua, em que deveriam ser 

utilizados métodos modernos e convenientes além de atribuir a responsabilidade também à 

família, que é o contato direto da criança. O segundo é em relação ao cultivo da língua, pois 

para se preservar uma língua é necessário uma valorização da língua oficial, que vale também 

para os outros países que estão no meio desse grupo. Todos deveriam contribuir para que a 
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língua portuguesa ganhasse maior prestígio nos espaços em que é considerada oficial. Deveria 

ter tanto prestígio quanto as línguas maternas da população nesses locais. 

A língua portuguesa abrange os veículos de comunicação de maior importância no 

país. Os principais jornais, revistas e obras literárias são veiculadas em língua portuguesa, de 

modo que a maior parte da população que tem acesso a esses materiais são aqueles que têm 

oportunidade de estudar. A língua oficial é ainda usada em alguns programas de televisão, no 

trabalho, na administração, no governo, etc. Quanto às obras literárias, os escritores redigem, 

normalmente, na língua portuguesa, embora insiram trechos ou poesias completas também em 

crioulo, como forma de alcançar a todos os que o leem. Há trabalhos anteriores, durante a 

época colonial em que se produziram textos em crioulo em revistas literárias (na revista 

Claridade, principalmente), como uma nova proposta para o reconhecimento da identidade 

cabo-verdiana, com valorização do sentimento de pertencimento. 

 

3.3 LÍNGUA CABO-VERDIANA 

A língua cabo-verdiana está presente nas ilhas desde aproximadamente o século XV e 

desde então, é a principal forma de comunicação do povo. Não é considerada a língua oficial 

do país, porém tem praticamente todos os requisitos para se tornar, juntamente com a língua 

portuguesa, a língua oficial:  

 

Segundo A. Martinet e Manuel Veiga, teria de haver a satisfação de três 

condições, para que tal pudesse ocorrer. Ou seja, importaria que o Crioulo 

fosse a língua de todo um povo (primeira condição), falada desde a mais 

tenra idade (segunda condição), veículo de todo o modo de ser, de viver e de 

agir desse mesmo povo (terceira condição). (CRUZ, 2005, p. 56) 

 

Vale ressaltar que o nome usado, “língua cabo-verdiana”, deve-se ao fato de ser 

considerada efetivamente uma língua e não um dialeto. Um dialeto não teria um estatuto de 

língua, pois, nesse caso, apenas uma parte da população fala a língua, e por isso não abrange 

todo o território nacional. Verifica-se que não é este o caso do crioulo, que chamamos 

também de língua cabo-verdiana por ser falada em todo o território nacional. A língua cabo-

verdiana teria total condições de se tornar uma língua oficial pois é utilizada em quase todas 

as situações e circunstâncias da vida, com exceção do ensino e da administração. Além de ser 

usada no cotidiano pode-se ver a língua cabo-verdiana também presente em algumas obras 

literárias musicais, que mesmo sendo orais, são às vezes registradas em crioulo. Assim como 
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diz Hernandez (2002) “[...] o crioulo é a língua do cotidiano, a que incorpora os cabo-

verdianos, aproximando-os e unificando-os no mesmo espaço cultural” (p. 67). 

Por esse motivo, a língua cabo-verdiana é a língua que a população utiliza por ser a 

língua que fez parte do povo durante todo o processo de colonização das ilhas. “A linguagem 

evidencia a maneira de pensar da gente sofrida pela pobreza, socializada de acordo com uma 

visão de mundo oposta, não só a seus próprios interesses fundamentais bem como à sua 

própria práxis.” (HERNANDEZ, 2002, p. 67) E assim a língua cabo-verdiana é a língua em 

que vemos o “rito, as danças, os gestos e as falas, enraíza a experiência do presente no 

passado.” (HERNANDEZ, 2002, p. 67). 

O primeiro passo necessário para o tão desejado status de língua nacional e oficial, é a 

definição do padrão ortográfico da língua, sendo uma forma de fixação da língua grafada. Os 

problemas que enfrentariam também não seriam fáceis: qual estrutura baseada na língua oral 

privilegiar – já que há vícios e diferenças entre uma ilha e outra, qual seria considerada o 

modelo correto para se utilizar? Algumas variantes sofreriam maiores mudanças no léxico, na 

ortografia e no padrão utilizado pelo povo. Esse processo ainda está sendo avaliado pelo 

governo para saber quais medidas seriam necessárias para adicionar a língua crioula ao 

estatuto de língua oficial do país. Outro problema que poderia ser adicionado a esse, seria o 

resultado que a oficialização da língua cabo-verdiana traria a Cabo Verde. Que consequências 

no ensino da língua portuguesa seriam vistas após a valorização do crioulo como língua 

oficial da nação? A população mostraria interesse em aprender uma língua que não faz parte 

do seu convívio familiar, sendo que a língua materna e nacional também já teria um estatuto 

de oficial nas escolas? São aspectos que podem adiar a oficialização da língua cabo-verdiana 

por considerar a importância da língua portuguesa para o povo, já que a língua portuguesa é a 

língua do contato com o mundo e mostra-se bastante necessária que ela se expanda nas ilhas e 

seja amplamente difundida e falada em todas as nove ilhas habitadas de Cabo Verde. 
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4. ANÁLISE: MÚSICA DE INTERVENÇÃO CABO-VERDIANA 

  
Nesse mundo de contrastes, porém, resiste um povo mestiço – mistura de 

negros, escravos da Guiné com portugueses – movido por um tom que lhe 

parece nato: a música. 

Gonçalo Júnior, em Gazeta Mercantil 

 

4.1 MÚSICA CABO-VERDIANA 

  

A música de Cabo Verde sempre foi uma das características mais marcantes do país. 

Vários são os intérpretes de sucesso com suas músicas tradicionais dentro e fora de Cabo 

Verde.  

Quando a ideia de cabo-verdianidade foi avançando no país na época colonial, muitas 

foram as manifestações artísticas que surgiram para destacar o momento que o país 

atravessava. O valor da identidade nacional e o destaque que, sobretudo, a literatura e a 

música cabo-verdiana ganhavam, levaram compositores e cantores a enaltecer a cultura 

africana. Nesse sentido, a música cabo-verdiana foi, na maioria das vezes, escrita em crioulo 

cabo-verdiano, por ser, de fato, a língua cotidiana do povo. 

Normalmente, quando um país vivencia uma fase de colonização e insatisfação 

pública, naturalmente a expressão artística tende a explorar e apresentar esse sentimento 

popular, apesar de, no caso específico da música, diversas composições dessa época colonial 

por força da necessidade de segurança, não terem chegado ao conhecimento do público. 

Como se sabe (e a história mostra isso pelo mundo afora), a música é um dos meios eficientes 

de revelar o que se pensa, pois, por causa da censura imposta pela Ditadura, (e embora 

estejamos nos referindo a Cabo Verde, essa forma de interdição também ocorreu – e corre, 

pela aldeia global), muitas notícias e críticas não podiam ser veiculadas livremente. Dessa 

forma, a música acaba por ser, no contexto cabo-verdiano, uma maneira importante de 

extravasar e de divulgar anseios, desencantos e denúncias, conhecida como Músicas de 

Protesto ou Intervenção – que passaremos a analisar adiante. Convém assinalar que, no 

escopo do material que obtivemos para estudo, muitos dos autores não tiveram, à época da 

criação, seus nomes divulgados e mesmo algumas das composições não chegaram a ser 

divulgadas naquele período. Interessa, por fim, enfatizar que é na música que o povo cabo-

verdiano registra o seu empenho pela independência: 

A tranquilidade de Cabo Verde é o oposto do que ocorre na maioria dos 

países da África, continente marcado pela instabilidade política e pela 
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violência entre tribos (...) Talvez tenha sido o único país africano que buscou 

a independência por meio da música ao difundir, entre os imigrantes, os 

exilados e aqueles que permaneceram nas ilhas, o desejo de liberdade 

explícita nas canções de protesto. (Gazeta Mercantil, 2 de outubro de 1998) 

 

Como dissemos, as letras das canções cabo-verdianas são, na maioria dos casos, 

escritas em crioulo, procurando uma aproximação identitária efetivamente africana e cabo-

verdiana. Músicas de protesto surgiram na época colonial para incentivar o povo a participar 

da luta de independência e a morna foi o estilo mais ‘utilizado’ por eles.  

Em 1965, um grupo de cabo-verdianos da diáspora – entre os nomes mais conhecidos, 

destacam-se Adriano Gonçalves “Bana” e Djunga de Biluca – se reuniu na Holanda com o 

objetivo de difundir a música cabo-verdiana, sem contrato com nenhuma gravadora; contudo, 

gravaram dois discos e o grupo se desfez. Adriano Gonçalves “Bana”, fundou o grupo Voz de 

Cabo Verde com amigos, um dos mais bem-sucedidos grupos musicais cabo-verdianos. Bana 

interpretou oito músicas de um dos CDs que fazem parte da coletânea a ser analisada no 

presente trabalho. No CD escolhido para estudo, intitulado Música de Intervenção Cabo-

Verdiana destaca-se o grupo Os Tubarões e o vocalista do grupo Ildo Lobo, que interpretou as 

músicas “Apocalypse”, “Ask Xanana” (na versão inglesa) e “Pergunte a Xanana” na versão 

em português (não há uma versão em crioulo dessa música). Nos anexos constam a lista dos 

cantores e as respectivas músicas de outros CDs que fazem parte desta coletânea
19

. O estilo 

musical mais recorrente no CD é a morna e representam a fase vivida durante o período 

colonial, principalmente a partir de 1930.  

 

4.2 ANÁLISE DAS LETRAS DO CD “MÚSICA DE INTERVENÇÃO CABO-

VERDIANA” 

  

As obras musicais cabo-verdianas presentes neste CD, lançado em Portugal em agosto 

de 1999, foram produzidas por Alberto Rui Machado, como parte de uma coletânea de cinco 

CDs cujos temas musicais abordam a história de Cabo Verde colonial. O primeiro deles, 

porém, escolhido pela temática para a análise, traz também canções lançadas após a 

independência como críticas ao partido único implantado pelo governo cabo-verdiano. Para a 

visão do conjunto da obra, vale referir a organização geral da coletânea:  

 

                                                           
19

 Como informação complementar, apresentamos, no anexo AB, a relação dos outros quatro CDs que compõem 

a coletânea. 
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1- “Música de Intervenção Cabo-verdiana”: nosso objeto de análise; 

2- “Lisboa: Lisboa nos Cantares Cabo-Verdianos”: contém composições que tratam 

da capital portuguesa vista pelos cabo-verdianos, que “foi apreciada de variada 

forma, de acordo com as diferentes visões que os autores cabo-verdianos foram 

tendo desta cidade ao longo dos tempos”.
20

 

3- “CPLP: Cabo Verde canta CPLP”: reúne as principais músicas que unem os cabo-

verdianos aos outros povos que fazem parte da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, visto que muitos cabo-verdianos emigraram para outras colônias 

portuguesas, construindo uma relação com espaços de expressão oficial em língua 

portuguesa; 

4- “Amílcar Cabral: Evocação de Amílcar Cabral”: sendo Amílcar Cabral o maior 

líder da independência de Cabo Verde, muitas músicas mencionaram o revolucionário 

cabo-verdiano morto antes mesmo da independência. São dezenove canções 

selecionadas que homenageiam o líder.  

5- “Mar: Cânticos Crioulos ao Mar”: uma característica geográfica de Cabo Verde, 

sendo um país insular constituído de dez ilhas, faz com que o mar esteja presente em 

todas as formas de músicas do povo. Ao mesmo tempo em que o mar é sinônimo de 

‘liberdade’, pode ser também, uma forma de “prisão” para o povo. O mar cerca o 

arquipélago e aparece como esperança de vida melhor ao se cruzá-lo. Livre, pois, 

como consta no website
21

, foi pelo mar que o povo ultrapassou as fronteiras e 

enfrentou as adversidades necessárias.  

 

O encarte de cada CD traz uma contextualização histórica das condições de produção 

das composições, contém as letras e as respectivas traduções do crioulo cabo-verdiano para o 

português (ou ainda, para o inglês); uma breve introdução antes de cada música gravada no 

disco sobre a história de cada letra ou ainda, o motivo que inspirou a composição e, por fim, a 

história geral do país com menção aos acontecimentos gerados no mundo e a influência deles 

para o povo cabo-verdiano.  

Relacionamos abaixo o nome de cada composição (em crioulo e, se houver em 

português) do CD, Música de Intervenção Cabo-verdiana, do qual extraímos nosso material 

para estudo: 

                                                           
20

 Retirado do website oficial de Alberto Rui Machado. Disponível em:  http://www.ruimachado.com 

21
 Idem 
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1- Abissínia 

2- Hitler Câ Tâ Ganhá Guerra (sem versão em português) 

3- Nhô Galvão (Henrique Galvão) 

4- Nhô Keitóne (Marcelo Caetano) 

5- Ês Matá Cabral (Mataram Cabral) 

6- Seiz Óne na Tarrafal (Seis anos no Tarrafal) 

7- Cêu di S. Tomé (Céu de Tomé) 

8- Cantar o Zeca  

9- 1º de Maio 

10- Badiu Sampadjudo  

11- Terra Bô Sabê (Terra, tu sabes) 

12- Cumpade Ciznóne (Compadre Ciznone) 

13- Ask Xanana (versão em inglês de Pergunte a Xanana) 

14- Saharawi  

15- Perguntem a Xanana 

16- Apocalypse 

 

Sendo uma obra composta de canções que fizeram parte da história da luta por uma 

nação independente, estão presentes músicas de protesto contra o governo instalado em 

Portugal, nas províncias ultramarinas e no mundo, contra a corrupção e contra a indiferença 

do governo sobre a pobreza e fome no país. As letras foram escritas por diferentes 

compositores daqueles momentos e interpretadas por diferentes vozes. 

As letras selecionadas para análise são: Nhô Galvão; Nhô Keitóne; Ês Matá Cabral; 

Seiz Óne na Tarrafal; Cêu di S. Tomé; Cantar o Zeca; e Apocalypse, escolhidas devido à 

abordagem temática, destacando, entre elas, a de liderança política como nas canções Nhô 

Keitóne (sobre Marcelo Caetano) e Ês Matá Cabral (a respeito de Amílcar Cabral) e más 

condições de vida no país, como são retratadas nas canções Cêu di S. Tomé e Apocalypse. 

Essas canções foram feitas entre 1935 e 1975, durante a fase colonial, com exceção de 

Apocalypse, composta após a independência de Cabo Verde. As demais, eventualmente, 

foram utilizadas como referências a aspectos que dialogassem com as composições em 

estudo.  

Como dito, no encarte do CD, antes das letras, o autor nos oferece uma 

contextualização com breve histórico das composições e dados do país (anexo 1). A seguir, 

transcrevemos em que o autor aborda do conteúdo das músicas do disco:  
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Muitas dessas canções dizem respeito à longa história da luta anticolonial e 

nelas aparecem satirizadas diversas situações e personagens de Cabo Verde e 

de Portugal. Outros surgiram após a independência criticando o regime de 

partido único e as inerentes limitações democráticas, mas mesmo em 

situação de eleições livres continua a haver motivos de desagrado que levam 

alguns poetas e músicos a exteriorizar através dessa forma de arte, a revolta 

que sentem perante certas e determinadas situações. Outras canções ainda 

relatam a luta contra um destino que parece não ter saída ou contra um 

caciquismo que amordaça e torna inúteis quaisquer esforços de libertação. 

[...] Apesar da sua inegável qualidade musical e do seu notável conteúdo 

político, muitas dessas canções não chegaram ao conhecimento do grande 

público Cabo-verdiano e Português, por terem sido compostas e mantidas na 

clandestinidade para segurança dos seus autores. Apenas um círculo restrito 

de militantes e simpatizantes das causas defendidas terá tido acesso a elas 

aquando da sua composição ou gravação. (MACHADO, 1999, s/p) 

 

 Essas músicas só foram divulgadas a partir de 1975, provavelmente devido à rigorosa 

imposição da ditadura do governo Salazar, como vimos no capítulo 1. 

É interessante perceber o relato dos fatos históricos sendo discorridos por meio da 

música, possíveis de serem compreendidos somente por aqueles que conhecem a história da 

colonização e os diversos líderes que atuaram no processo colonial africano e que, de alguma 

forma, tiveram alguma participação na história mundial. Líderes portugueses, cabo-verdianos, 

italianos, alemães e até mesmo timorenses fazem parte desse primeiro CD. Os que 

acompanharam a luta colonial conseguem, por meio das canções, imaginar o sentimento do 

povo cabo-verdiano na época e o sofrimento que eles passaram na medida em que os protestos 

avançavam. A luta pela libertação, manifestada por meio da música, faz com que o impacto 

aumente ao sentir as dores enfrentadas pela população, causadas pelos problemas da época e 

impressiona a demonstração de esperança e vontade de ter a nação livre.   

As músicas estão gravadas em ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos 

históricos do país e no mundo. Merece destaque: Baltasar de Barros (Nhô Balta), autor de 

cinco canções do CD e muito apreciado pelas músicas de libertação de Cabo Verde, 

compondo suas mornas como forma de protesto ao governo português
22

. Nos anos 70, 

surgiram compositores cabo-verdianos comprometidos com a luta de libertação, que se faziam 

ouvir pelas suas músicas de protesto. Os ritmos mais tocados eram mornas misturados com 

folclores nacionais. Impulsionados por Amílcar Cabral, (outra grande referência para os cabo-

verdianos engajados no movimento de independência), formavam grupos motivados a usar a 

expressão artística cabo-verdiana como forma de exprimir a voz do povo. Outros cantores e 
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 Baltasar de Barros nasceu em Cabo Verde, em 1948 e emigrou para Portugal ainda jovem, com menos de 

dezoito anos, por causa da PIDE e da guerra colonial. 
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compositores que participavam ativamente da luta pela libertação de Cabo Verde foram: 

Manuel de Novas, Renato Cardoso, Abílio Duarte e Paulino Vieira, alguns dos quais também 

estão na lista dos compositores do CD Música de Intervenção Cabo-Verdiana. Veremos, a 

seguir, a análise de cada canção selecionada anteriormente, à exceção da primeira, que serve 

de ilustração para que se possa compreender o momento vivido pelo cabo-verdiano na época. 

 

4.2.1 Abissínia/ Hitler câ tâ Ganhá Guerra 

Segundo as informações contidas no encarte, a primeira música de protesto de que se 

tem registro surgida em Cabo Verde foi por ocasião do regime fascista italiano, composta, 

provavelmente, entre 1939 e 1941. Em 1936, a Itália invadiu a Etiópia (ou Abissínia) e lá 

permaneceu até 1941. A música se refere à ocupação italiana e à Segunda Guerra Mundial. 

Vemos uma preocupação e uma revolta com a invasão italiana na Etiópia mostrando como 

“ambição” o fato de o europeu explorar as terras africanas, que já sofrem com a pobreza e a 

fome, para mostrar o poder da Itália sobre a África, como nos seguintes versos:  

O que me perturba 

É ver os Abissínios na guerra 

Os Italianos com a sua fome 

Querem tirar-lhes as suas terras 

(...) 

O mundo inteiro em guerra 

Por causa da ambição 

Oh negro não dês a tua terra 

Com a terra de promissão. 

 

O autor também inclui uma canção sobre Hitler, e, com a guerra já iniciada, previu, na 

letra composta em 1939, que Hitler não ganharia a batalha. Segundo o autor do CD, acredita-

se que “jovens cabo-verdianos entoavam excertos da versão inglesa da canção” para provocar 

os alemães marinheiros que passavam por Mindelo: “Hitler jamais ganhará a guerra! 

Jamais!/A vitória é para os nossos aliados/Águia negra vencida/No campo de batalha” 

(tradução nossa)
23

. 
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 Hitler shall never win the war! Never!/ The victory is for our Allied!/ The Black Eagle shall be ruined/ on the 

Battle field. 
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 4.2.2 Nhô Galvão 

O Sr. Galvão já embarcou 

Navio de guerra em sua perseguição [1]
24

 

Não há salvação para Portugal 

Nem para o seu presidente, Salazar.[2] 

 

Santa Maria 

Companhia 

Colonial de Navegação 

 

Esta é a primeira música de Nhô Balta, referindo-se ao Henrique Galvão, na época que 

em que ele fugiu do Hospital Santa Maria e, juntamente com um grupo a seu favor, assaltou o 

navio (paquete) Santa Maria, que transportava aproximadamente mil pessoas, saindo da 

Venezuela. Ao saber disso, o governo português mandou enviar um reforço (vindo dos 

Estados Unidos) para que perseguisse Galvão [1]. Não havia um consenso de apoio a favor do 

governo salazarista, e por essa razão, os Estados Unidos, ao saberem que o motivo da 

perseguição era política, cancelaram o reforço – notícia que repercutiu internacionalmente, o 

que foi negativa para o governo salazarista: “Não há salvação para Portugal” [2], pois 

Portugal está isolado, sem reforço e sem um aliado que pudesse intervir com forças e poderes. 

O presidente Salazar também teria de lutar bastante para que o seu regime pudesse sobreviver 

sem os aliados; precisava reagir contra Henrique Galvão. A figura abaixo ilustra um dos 

momentos do povo no navio, Santa Maria, que passou a ser chamado de “Santa- Liberdade” 

após a invasão: 

 

FIGURA 3 – Santa - Liberdade
25

  

                                                           
24

 Com os números indicados entre colchetes, destacamos os versos referidos na análise que se segue. 
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Esse fato foi mundialmente divulgado para a o infortúnio de Salazar, como ilustram 

algumas manchetes publicadas em primeira página, em jornais da França: 

 

 

FIGURA 4 – Jornal francês: Le Parisien Liberé 
26

 

 

 

FIGURA 5 – Jornal francês Paris Jour
27

 

                                                                                                                                                                                     
25

 Disponível em: www.diarioliberdade.org, “SANTA-Liberdade – um acto terrorista de assalto a um navio no 

alto mar realizado há 50 anos atrás [sic]”.  

26
 Jornal publicado no dia 4-5 de fevereiro de 1961, com a manchete: “A incrível aventura do Santa Maria 

acabou”. Disponível em: www.topatudo.blogspot.com/2007_11_01_archive.html  

27
 Jornal publicado no dia 2/2/1961, com a manchete: “18h17min: Acabou: Galvão desembarcou os passageiros 

do barco pirata”. Disponível em: www.topatudo.blogspot.com/2007_11_01_archive.html  

http://www.diarioliberdade.org/
http://topatudo.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
http://topatudo.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
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 A letra da música revela o contentamento do autor ao dizer que “não há salvação pra 

Portugal/ Nem para o seu presidente Salazar”, mostrando como a população ansiava por um 

momento em que alguém pudesse se contrapor às ideias de Salazar e a apontar ao mundo o 

que realmente acontecia em Portugal, visto que a censura reprimia qualquer ação que pudesse 

prejudicar o regime em vigor.  

 

4.2.3 Nhô Keitóne 

O Sr. Caetano 

Apareceu caminhando 

Com os dentes à mostra 

A acenar-nos 

Ele quer (vir) convencer o povo 

Que a fome desta vez vai acabar [1] 

 

Desde o tempo da miséria 

Estamos fartos das suas cantigas [2] 

Muita gente já morreu 

Outros saíram, foram pra S. Tomé, [3] 

E os que cá ficaram 

Estão a morrer em pé. 

Como dizia o Sr. Djunga 

Para uma mão de milho há cem perús [4] 

Sr. Caetano 

Vá-se embora daqui [5] 

E leve-os a todos 

Porque aqueles que ficarem 

Vamos enviá-los para o cemitério. 

 

A canção diz respeito à substituição de Salazar por Marcelo Caetano. Interessante 

verificar a maneira como o autor colocou no encarte antes da letra da música: 

Marcelo Caetano tentou usar o seu charme para conquistar os povos das 

colónias. Talvez para mostrar que era diferente de Salazar, o qual vivera 

encerrado em seu gabinete, fez uma viagem relâmpago a Cabo Verde.  

 

 Vale lembrar que, como referido no primeiro capítulo, Salazar nunca visitou uma 

colônia, vivia “encerrado no seu gabinete”. Caetano, como é mencionado, comportou-se de 

maneira diferente de Salazar, passando uma impressão de que estaria mais preocupado com a 

situação das colônias ultramarinas. Os cabo-verdianos não sabiam da visita de Marcelo 

Caetano, pois “foi rodeada de tantos secretismos que só se teve conhecimento dela, quando 

Marcelo Caetano já se encontrava na Ilha do Sal”. A canção mostra a insatisfação do povo ao 

ver que essas visitas não provocam mudanças nos resultados e o povo já estava exausto de 
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tantas promessas não cumpridas e da situação que o país se encontrava. A fome parecia não 

ter solução, e é justamente essa questão que a música traz, e ainda menciona o fato da 

diáspora devido à impossibilidade de viver nessas condições. 

Esta é, talvez, a canção de maior impacto deste disco. Com uma letra enfática e 

intensa, interpretada por Nhô Balta, não deixa dúvidas quanto à gravidade da situação vivida 

pelo cabo-verdiano na época de 1970. A nação, que já tinha vivido décadas em situação de 

miséria, sendo, muitas vezes, forçada a deixar o país, estava farta de viver sem mudanças. O 

intérprete dessa canção, Nhô Balta, é um dos cabo-verdianos diasporizados, morando 

atualmente nos Estados Unidos.  

São essas especificidades de Cabo Verde que transformam a identidade nacional. O 

povo lutava contra a presença de Caetano [5], a quem via como uma figura com o poder de 

fazer a fome acabar [1] e [4]. Via-o na posição de colonizador, “superior” ao colonizado. O 

cabo-verdiano sentia o descaso e a hipocrisia do colonizador ao querer mostrar que a situação 

do país mudaria [2].  

O fato de a canção mostrar bem esse desprezo observado pelo cabo-verdiano, 

apresenta a intenção do povo de mostrar a sua voz, e a de não aceitar passivamente as 

condições impostas pelo colonizador. A canção aponta também a decisão do povo de emigrar 

(ou, obrigação, já que poderia ser considerada uma emigração forçada) e construir a sua vida 

em outro lugar, como por exemplo, São Tomé, relatado na canção. E o fato de uma pessoa 

sair de um país devido às condições adversas do local, expõe que esteja indo contra a sua 

vontade, o chamado “querer-ficar-e-ter-de-partir” [3], expressão recorrente em textos 

literários cabo-verdianos. Como discorrido no capítulo dois, sobre o número expressivo de 

cabo-verdianos que emigraram, vemos como a diáspora faz parte da história do país e está 

presente também nas manifestações artísticas.      

 

4.3.4  Céu Di S. Tomé  

Oh mar, Oh mar, Oh, mar 

Leva os meus filhos de mansinho [1] 

Oh Céu de S. Tomé 

Cobre-os com todo carinho  

 

Hoje a nossa terra não tem nada [2] 

Mas amanhã ela terá [3] 

 

Oh, Céu de S. Tomé 
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Cobre-os com todo carinho 

Oh mar, oh mar 

Trá-los outra vez de mansinho  

 

Essa saudade, essa lágrima 

Que eles levam na barriga inchada 

Deus limpá-la-á um dia 

Que é para todos nós sorrirmos [4] 

 

Mesmo com a situação sempre desfavorável para o país, como se vê na composição 

anterior, em outras, o povo expunha esperança, embora carregada de tristeza devido à fome, à 

falta de emprego e à falta de uma vida estável que pudesse trazer conforto aos cidadãos que 

viviam no país.  

Vale ressaltar que a indignação dos cabo-verdianos não é para com o povo português, 

como enfatiza o autor do encarte; eles lutam contra um regime colonial, e não contra um 

povo. Os cabo-verdianos ansiavam por uma mudança radical, que lhes trouxesse uma vida 

digna, sem miséria, pobreza ou falta de trabalho. Com a colonização, eles imaginavam que os 

portugueses eram os únicos que poderiam ajudá-los a construir uma vida melhor, porém, 

como a história revela, o Salazarismo tinha outras pretensões, outros objetivos.  

A canção destaca a diáspora e a tristeza das famílias que nada podiam fazer diante da 

situação apresentada [1] e [2]. Além disso, revela a tristeza pela saída dos familiares com 

destino a São Tomé – ilha bastante procurada pelos cabo-verdianos. A canção mostra certa  

esperança de uma vida melhor, com algum conforto e estabilidade, sem a necessidade da 

emigração [3]. Vemos na canção a esperança de que um dia, os emigrantes pudessem voltar e 

viver dignamente em seu próprio país [4]. Essa reiteração de que uma vida melhor estaria por 

vir, se faz presente recorrentemente nas composições cabo-verdianas, acreditando que a 

independência da nação proporcionaria dias melhores.  

 

4.3.5 Ês Matá Cabral  

Mataram Cabral 

Para ganhar a guerra [1] 

Mas Cabral 

Não morreu 

 

Aristides Pereira [2] 

Enraiveceu-se  

Entrou para dentro e abriu o livro 

Chamou Nino [3] 

E apontou o dedo para o mato 
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Nino deitou-se de costas 

E bombardeou, bombardeou 

Guiledge (a guarnição) fugiu 

Só com os calções 

 

Entretanto chega Luis Cabral [4] 

Spínola corre  

Spínola à frente [5] 

Marcelo Caetano afirma 

Que ganharam a guerra 

Os “Tugas” puseram as mãos na cabeça  

E choraram.[6] 

 

Composição de destaque no disco, que trata da morte de Amílcar Cabral, em janeiro 

de 1973, antes mesmo da independência de Cabo Verde. Cabral tentou sempre negociar com 

as autoridades portuguesas a questão colonial; contudo, comumente lhe era negado o direito 

dessa conversa com as autoridades. Sua última tentativa se deu com Marcelo Caetano, em 

1972, mas sem sucesso. 

Perdeu-se assim, uma oportunidade única de resolver o conflito com um 

homem que era grande amigo de Portugal e que já em 1960 afirmava: ‘Os 

nossos povos não lutam e nem querem lutar contra o Povo Português. 

Lutamos e lutaremos até a vitória final contra os colonialistas portugueses’ 

(MACHADO, 1999, s/p.) 

 

Sem essa ‘conversa’ que Cabral almejava, não houve acordo enquanto vivo: Cabral foi 

assassinado no início do ano de 1973 por elementos do PAIGC que eram, possivelmente, 

manipulados pela PIDE.  

Na canção vemos, além da morte de um dos mais importantes líderes de Cabo Verde 

[1], o destaque que esse fato teve para que Portugal viesse a celebrar o ocorrido. A alegria dos 

portugueses [6], a ira de Aristides Pereira (líder político de Cabo Verde e o primeiro 

presidente do país após a independência) [2] e Spínola [5], governador militar da Guiné 

participando ativamente da Guerra Colonial e posteriormente,  presidente de Portugal após o 

Golpe Militar. Luis Cabral [4] (irmão de Amílcar Cabral) se tornou líder do PAIGC após o 

assassinato do irmão Amílcar Cabral. “Nino” era outro militante que, provavelmente também 

foi morto pelo PAIGC [3]. Com a morte de Cabral, o governo português celebrou a vitória 

temporária do regime, pois enfraqueceria, dessa forma, a revolução em Cabo Verde.  
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4.3.6 Seiz Óne na Tarrafal 

 

E eu seis anos no Tarrafal [1] 

Eis-me seis anos no Tarrafal 

Sem poder ir ver a minha mãe 

 

Hoje recebi uma notícia 

Que a minha mãe morreu 

Sem ter podido ir vê-la [2] 

 

Oh povo do Tarrafal 

Abram-me as portas desta prisão 

Para eu poder ir cumprimentar a minha mãe 

 

Mãe, Oh mamãe, Oh mamãe 

Adeus para a eternidade 

 

Como vimos, a PIDE, criada no governo salazarista para censurar qualquer fator que 

não esteja em conformidade com o governo, foi criado, em 1936, o Campo de Concentração 

do Tarrafal [1] (município que fica na Ilha de Santiago), e para lá eram enviados os presos 

políticos do regime: 152 presos chegaram ao Tarrafal em 29 de outubro de 1936. Em 1954 foi 

encerrado, mas voltou a ser aberto em 1966 com presos de Angola, Guiné-Bissau e Cabo 

Verde. Nesse tempo, muitos presos morreram devido às péssimas condições que ali viviam. 

Na canção acima, a indignação de um prisioneiro que, enquanto no Tarrafal, não podia sair 

para visitar a sua mãe. Soube da morte dela antes que ele pudesse vê-la. [2] 

A autoria desta canção é incerta, sendo atribuída a Leopoldo Lima, podendo ser, 

talvez, Sr. João Branquinho. Vale acrescentar que o escritor angolano, militante da guerra 

anti-colonial, Luandino Vieira, também ficou preso entre 1964 e 1972 no Tarrafal. Em uma 

entrevista concedida ao jornal português público on line
28

, descreve a experiência e as suas 

primeiras impressões do local:  

 

Eu fiquei chocado. Era tudo muito seco, árido. Aquela montanha, à volta, 

aquela planície, só com umas árvores muito esqueléticas, raquíticas, todas 

inclinadas para o mesmo lado, porque o vento os obriga. O Tarrafal tinha o 

fosso e os arames farpados. Agora tem uma muralha, foi construída mais 

tarde. E havia umas guaritas nas esquinas, onde ficavam os guardas. As 

casernas eram o que existe ainda hoje, toda aquela estrutura foi construída 

pelos presos portugueses nos anos 30. Ficou tudo, a central de energia 

eléctrica, tudo quanto eram postes já enferrujados, comidos pelo tempo, as 

casas tinham um aspecto muito decrépito, a secretaria era uma casinha de 

                                                           
28

 COELHO, A.L. Entrevista na íntegra disponível no site, publicada em 1/5/2009. Disponível em: 

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/os-anos-de-cadeia-foram-muito-bons-para-mim-1377921?all=1.  

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/os-anos-de-cadeia-foram-muito-bons-para-mim-1377921?all=1
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madeira assente em pilares. Vínhamos de uma terra em que a vegetação é 

exuberante. Chegar ali e ver aquilo tudo seco... E via-se logo o isolamento, 

O campo estava isolado da povoação de Chão Bom e do Tarrafal. (VIEIRA, 

jornal público PT, 1º de maio de 2009)
29

 

Esse mesmo texto, bem detalhado sobre os anos em que Luandino Vieira permaneceu 

no Tarrafal, ainda menciona que eles podiam mandar e receber cartas; porém, não poderia 

haver ali nenhuma menção à política atual ou sobre as péssimas condições que havia na 

prisão: 

- Como é que funcionava a censura? O que é que eles censuravam? 

- A parte política já ninguém se atrevia a escrever. Censuravam tudo quanto 

fosse referência às condições em que estavam a viver. “A comida é má” — 

isso eles eram muito atentos. Cortavam. 

 

4.3.7 Cantar o Zeca 

 

P’ra sempre, uma vez, p’ro Zeca cantar 

Com Zeca mil vezes uma voz erguer 

Deixando as esquinas, todos 

Juntando as mãos 

 

Enfrentando os ventos 

Espremendo os peitos 

E tingir de rubro as mentes todas 

Pintar de verde os dias foscos 

 

E à sombra da azinheira 

A Grândola cantar [1] 

E à sombra da azinheira 

A Grândola cantar  

 

E recordando Abril [2] 

Juntos pensar 

Dizer poemas sem dor nem cor 

P’ra sempre e com calor no peito 

O amigo sentir 

P’ra sempre e p’ra sempre na mente  

O homem recordar 
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 COELHO, A.L. Entrevista na íntegra disponível no site, publicada em 1/5/2009. Disponível em: 

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/os-anos-de-cadeia-foram-muito-bons-para-mim-1377921?all=1. 

http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/os-anos-de-cadeia-foram-muito-bons-para-mim-1377921?all=1
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Abraçando a gente 

Desassossegando a gente 

Empurrando o archote 

Caminhando à frente 

Por caminhos livres 

Lado a lado abertos 

A catana e cravos  

Em mãos-de-calo erguidos 

Cravos feitos armas  

Escravos feitos homens 

Homens solidários 

Negros, brancos 

HOMENS [3] 

 

 

 

 

Outro militante bastante ativo nessa época, que influenciou sua geração com sua obra 

foi o cantor e compositor português José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, o Zeca 

Afonso. Teve problemas com a censura e a PIDE ao manifestar-se contra o colonialismo na 

África. Devido à sua luta contra o governo salazarista, ganha notoriedade e respeito dos 

revolucionários africanos e esta canção, cantada em português em homenagem a Zeca 

Afonso, foi composta por Euclides Eustáquio Lima (Kiki Lima), e cantada pela primeira vez 

em 1986, um ano antes da morte de Zeca Afonso. Nessa canção, se referem à libertação das 

colônias de Portugal após a Revolução do dia 25 de Abril [2]. Por ser em homenagem a Zeca 

Afonso, há trechos da canção que remetem à letra criada por ele e gravada em 1971, 

“Grândola, Vila Morena”
30

: 

 

Grândola, Vila Morena 

Terra da fraternidade 

O povo é quem mais ordena 

Dentro de ti, ó cidade 

 

Dentro de ti, ó cidade 

O povo é quem mais ordena 

Terra da fraternidade 

Grândola, Vila Morena  

 

Em cada esquina um amigo 

Em cada rosto igualdade 

Grândola, Vila Morena 

Terra da fraternidade 

 

Terra da fraternidade 

Grândola, Vila Morena 

Em cada rosto igualdade 

O povo é quem mais ordena 

 

A sombra duma azinheira 

Que já não sabia a idade 

Jurei ter por companheira 

Grândola a tua vontade. 

 

 

A canção era proibida pelo governo português por conter frases que destacam a 

“igualdade”, “terra da fraternidade” e “o povo é quem mais ordena”, e foi a adotada pelo 

Movimento das Forças Armadas (MFA) como segunda senha de sinalização da Revolução 

                                                           
30

 Retirado de SECCO, 2005, p. 37. 
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dos Cravos, tendo sido tocada à meia noite e vinte minutos do dia 25 de abril na rádio 

Renascença, assinalando o início da Revolução.  

É nítido o dialogismo que se instaura entre a música de Kiki Lima e a de Zeca Afonso, 

diretamente evocada por Kiki Lima: E à sombra da azinheira/a Grândola cantar [1]. Ainda 

vemos a importância que o autor cabo-verdiano confere à “igualdade”, mesmo tema 

trabalhado pelo Zeca Afonso em sua música [3]: “Homens solidários/ negros, brancos/ 

HOMENS”.  

 

 

4.3.8 Apocalypse 

 

Por que tanta maldade nesse mundo?[1] 

Se estamos aqui por apenas um segundo? 

 

Por que tanta inimizade?[2] 

Que causa infelicidade? 

 

Por que tanta indústria de guerra? [3] 

Se podemos criar paz na terra?  

Diga-me a verdade! 

 

 

(...) 

 

É fartura numa ponta  

E miséria na outra ponta [5] 

 

O mundo está pior do que um jogo de pôquer 

[6] 

Não diga que eu não tenho pena: 

Esta verdade eu preciso proclamar 

 

Podíamos todos juntar as nossas mãos e 

começar 

A viver com Deus e com amor nos corações 

[7] 

 

Mas a Bíblia fala de  

Apocalipse [8] 

(tradução nossa) 

 

 

Apocalypse, criada por Manuel d’Novas (versão em crioulo) e Alberto Rui Machado 

(versão inglesa), e interpretada por vários artistas como Ildo Lobo e Nhô Balta, apresenta um 

pouco do sentimento do cabo-verdiano frente às injustiças que ocorrem no mundo. Essa 

canção, escrita após 1975, é aqui abordada como demonstração de que o povo cabo-verdiano 

ainda esperava uma mudança de padrão de vida após a independência. Percebe que o mundo 

está cheio de injustiças: “é fartura numa ponta/ e miséria na outra ponta”.  

Alguns aspectos da questão identitária visíveis nessa canção (e em outras presentes no 

CD) são relacionadas à vida do povo cabo-verdiano. Na canção “Cêu di S. Tomé", vimos a 

indignação e a tristeza da situação vivida por eles e ao mesmo tempo a esperança de um 

mundo melhor. Compreendemos que a canção, sendo composta antes da independência do 
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país, o povo ansiava pela melhora das condições de vida após a “liberdade” e de não 

precisarem mais se sujeitar à Metrópole. Com a independência, podendo, efetivamente 

mostrar a cultura, a música, sua língua sem interferência do colonizador ou ainda, sem a 

censura, consequentemente teriam a liberdade de expressão e uma melhor condição de vida, e, 

visto que, não haveria mais a exploração do colonizador, eles se mostravam bastante 

confiantes quanto à transição.  

O autor da canção, Manuel d’Novas, porém, alguns anos após a independência, 

percebeu que as mudanças tardariam ou nunca viriam. Aborrecido pela desigualdade no 

mundo e pela maldade das pessoas, compôs Apocalipse (em crioulo), e, para que tivesse 

âmbito mundial, a letra também foi feita em inglês (Apocalypse), pelo subscritor do CD, 

Alberto Rui Machado. A letra mostra claramente a insatisfação com as guerras e a maldade 

existente nos versos [1] a [4]. O cabo-verdiano sempre ansiou pela paz, pois sabe que a 

ambição, a riqueza e a ganância dos povos geram conflitos, ódio e ameaças. O mundo é uma 

competição, uma desigualdade, enquanto algumas pessoas têm tudo, outras não têm nada [5]. 

Diz-se pior que um jogo de pôquer [6], onde uma raça se sobrepõe à outra, querem ter o poder 

sobre outros povos, o que acarreta na extinção de algumas raças, povos e consequentemente, 

de uma cultura diferente. Anseiam por um momento de felicidade, um mundo perfeito [7], 

porém concluem, que esse mundo, considerado ‘idealizado’, (um mar de rosas; um mundo de 

união e amor) não existe, visto que até mesmo a Bíblia, é dito como “Apocalipse”, um mundo 

severo, com problemas e de difícil compreensão [8]. 

Como vimos, as letras das canções analisadas remetem à história vivida pelo cabo-

verdiano entre aproximadamente 1935 e 1975, e, a última, já no período independente. 

Abordam-se nessas canções críticas ao colonialismo e à injustiça praticada pela exploração e 

pela falta de medidas que pudessem alterar a vida do povo cabo-verdiano no seu próprio país.  

Os empecilhos vivenciados durante a prática colonial e a necessidade de se fazer ouvir 

foram moldando o indivíduo cabo-verdiano a construir formas de anunciar a sua cultura e a 

manifestar suas aspirações por meio das maneiras possíveis. Utilizando a música para expor 

seus desejos, o povo pôde revelar mais uma característica exclusiva do cabo-verdiano: a 

língua crioula. Na impossibilidade de divulgar as canções durante a época colonial, a voz do 

povo não era ouvida; de modo que, a partir de 1974, logo após a queda da ditadura em 

Portugal e, praticamente um ano antes da independência de Cabo Verde, houve uma explosão 

da música cabo-verdiana, surgindo novas formas musicais e novos conceitos que valorizavam 

a cultura e civilização cabo-verdianas que “tinham sido desprezadas e reprimidas pelo regime 

colonial” (GONÇALVES, 2005, p. 101). A música, sendo uma manifestação artística e 
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cultural, revela muito do povo e faz parte da história do cabo-verdiano, pois exerceu um papel 

fundamental naqueles primeiros tempos de mobilização, fazendo “através de músicas muito 

politizadas o debate político em torno da luta para a independência”.
31

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Segundo Gonçalves (2005, p. 101), a frase foi utilizada numa entrevista à Televisão Nacional de Cabo Verde 

no final dos anos 80, transcrita na obra “A Morna Balada”, de Manuel Brito Semedo, Ed. IPC.  



78 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação procurou analisar aspectos identitários presentes na música de 

intervenção cabo-verdiana, compostas na última fase do período colonial e divulgadas após a 

queda do regime em Portugal. Neste processo, após a abordagem da questão histórica vivida 

em Portugal durante a ditadura salazarista e os problemas enfrentados nas colônias e, em 

especial, Cabo Verde, tornou-se possível levantar e comentar alguns pontos das músicas 

selecionadas no CD. As músicas estão diretamente ligadas com o aspecto histórico 

anunciando, por meio da letra, o sentimento vivo do povo cabo-verdiano e as desilusões 

devido à má administração.  

Partindo de uma leitura dos fatos discorridos na época colonial durante a Ditadura 

Portuguesa, destacando a questão identitária do povo cabo-verdiano por meio das 

manifestações culturais, pode-se considerar, finalmente que a história do povo cabo-verdiano 

está representada e relatada em muitas canções compostas na época colonial. 

Com as informações sobre os relatos históricos aqui discorridos, no primeiro capítulo, 

foi possível compreender a maneira como o termo Lusofonia é concebido pelo africano 

colonizado por Portugal. Ao remeter-lhe uma ideia de ‘imposição’ da língua do colonizador, o 

africano evita a utilização do termo por trazer à memória os fatos ocorridos durante a 

colonização, posto que são, ainda, recentes. Compreendemos que, com base em Lourenço 

(2001), a ideia de Lusofonia é uma designação encontrada com o objetivo de ressaltar a 

cultura e a especificidade encontrada em cada espaço em que a língua portuguesa é 

considerada oficial. É dado que, por serem colonizados por um mesmo país, cada espaço 

compartilha aspectos ou características comuns, sem a intenção de anular a cultura e a língua 

existente no local. Considerando essa ideia da imposição de uma cultura europeia, o africano 

vê-se determinado a revelar a identidade que lhe foi anulada nos tempos de colonização. A 

partir dessas colocações, foi necessário abordar um capítulo sobre a Identidade Nacional. 

Nesse capítulo, ressaltamos a situação vivenciada pelos países africanos na situação de 

‘colonizado’, e como essa experiência pode ser determinante para a formação identitária do 

povo. Destacou-se nesse capítulo, as características cabo-verdianas que foram fundamentais 

para a compreensão do capítulo de análise, que foi feita a partir dos aspectos levantados nos 

capítulos anteriores.  

Alguns aspectos cabo-verdianos levantados que contribuem para a formação da 

Identidade Nacional, foram essenciais para a análise das letras das canções. Dentre os mais 
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importantes, destacamos a experiência vivida na posição de colonizado e o sentimento de 

inferioridade ao ter de ser submisso ao colonizador; o sentimento de não ser europeu e nem 

africano, por ser um povo mestiço; aspectos linguísticos e a utilização da língua cabo-

verdiana como língua principal; a localização geográfica e os aspectos naturais do país, como 

a seca, a pobreza e a fome; e, ainda, a questão da diáspora, que, por ser bastante recorrente 

devido às condições de vida do povo, também é uma questão relatada com frequência nas 

músicas.          

A valorização da identidade cabo-verdiana se deve, em grande parte, à produção 

musical despontada nessa fase da época colonial. Foi nesse período que o povo exaltou a sua 

especificidade e enalteceu a cultura cabo-verdiana mostrando seus ritmos, sua música, seus 

ideais e ainda, sua língua, que foi preservada resistindo às imposições portuguesas. Mesmo 

considerando e apoiando a língua portuguesa como a língua oficial de Cabo Verde, os cabo-

verdianos utilizam a língua crioula como veículo principal na produção das canções de 

intervenção – sendo a língua de expressão em doze das dezesseis letras contidas no CD (sendo 

as exceções “Cantar o Zeca”, “Ask Xanana”, “Saharawi” e “Pergunte a Xanana”). É uma 

manifestação visível de que o cabo-verdiano está em busca da afirmação da própria 

identidade. Todavia, notamos que não há, no contexto cabo-verdiano, a desvalorização do 

português, apenas o destaque de que o povo, para a reafirmação da identidade cabo-verdiana, 

sentia a necessidade de revelar esse aspecto que lhe é peculiar.  

Vimos, ainda, a crescente preocupação com as condições de vida dos ilhéus, sendo 

tema principal em quatro das dezesseis músicas, “Nhô Keitóne”, “Cêu di S. Tomé”, “Terra Bô 

Sabê” e “Apocalypse”. Os temas retratados nessas músicas são, por exemplo, fome, miséria, 

seca e falta de trabalho. Outros assuntos envolvem diretamente a questão política portuguesa e 

ultramarina e os eventos ocorridos em Cabo Verde: “Nhô Galvão”, “Nhô Keitóne” 

(novamente), “Ês Matá Cabral”, “Seiz Óne Tarrafal”, “Cantar o Zeca”, “1º de Maio”, “Badiu 

Sampadjudo” e “Cumpade Ciznóne”. Há, ainda outros temas retratados no CD que abordam a 

questão das guerras e invasões que ocorreram em outros países, nas seguintes músicas: 

“Abissínia”, “Hitler Câ Tâ Ganhá Guerra”, “Ask Xanana”, “Saharawi” e “Pergunte a 

Xanana”.  

Constatou-se, portanto, que alguns aspectos da questão identitária se expressam por 

meio das canções, sendo claramente anunciadas as vontades do povo cabo-verdiano. Foi 

notável também a consideração para com outros povos que também sofreram as mesmas 

repressões dos colonizadores, mostrando-se sempre favoráveis à libertação de outras nações, 

como vimos na canção “Abissínia” (em relação à ocupação italiana da Etiópia), e nas canções 
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não analisadas: “Saharawi”, que trata da invasão espanhola sobre o território do Saara 

Ocidental e, posteriormente, com a ocupação do Marrocos e da Mauritânia; e “Ask Xanana” 

ou “Pergunte a Xanana”, referente à invasão indonésia no Timor-Leste.  

Por último, verificou-se a importância que o cabo-verdiano atribuiu à música, 

especialmente a morna, gênero musical considerado típico e simbólico no contexto da música 

cabo-verdiana e o mais frequente na antologia musical escolhida como corpus para análise. 

Considera-se portanto, a morna, como um traço importante na construção identitária deste 

país, uma vez que por meio dela são reveladas as emoções, os sentimentos e a indignação de 

um povo sofrido diante de diversos entraves advindos do processo colonizatório. Foi a música 

cabo-verdiana um dos meios que possibilitou que o mundo efetivamente conhecesse algumas 

especificidades marcantes do cabo-verdiano, como a saudade e a esperança – constantemente  

refletidas nas composições e nas melodias predominantemente “lentas” e melancólicas da 

morna.  

Verificou-se, ainda, que a expressão musical auxiliou no processo de emancipação 

cabo-verdiana e alimentou a liberdade de expressão dos seus ideais, como assinala o escritor 

cabo-verdiano Ovídio Martins: “Os nossos violões sonham. O que dizem, leva-o o vento. E o 

vento ninguém pode parar. [...] E o povo chora, o violão sonha e o tocador toca. E choro e 

sonho e música é canto. E canto, na hora própria é grito. E grito é libertação.” (MARTINS, 

1983, p. 8-9).   

Esta pesquisa abre, certamente, caminhos para muitas possibilidades de estudos no 

âmbito da Lusofonia, num momento em que estes estudos têm tomado força, especificamente 

no contexto acadêmico brasileiro.   
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ANEXO AA (Encarte do CD) 1- Música de Intervenção Cabo-Verdiana 
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ANEXO AB  (CDs TEMÁTICOS)
i
 

 
1. Música de Intervenção Cabo-Verdiana 

2. Lisboa nos Cantares Cabo-Verdianos 

 

 

 
 

3. Cabo Verde Canta a CPLP 
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4. Evocação de Amílcar Cabral 

 

 
 

5. Cânticos Crioulos ao Mar 

 

 
 

                                                           
i Retirado do website: http://www.ruimachado.com/tematicas.php. Acesso em 02 out. 2011 
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