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Crianças a brincar num espaço supervisionado (Praia)

Crianças a brincar numa rua do bairro Brasil (Praia)

Parque infantil no interior de um condominio fechado (Praia)As antigas instalações do Albergue (Mindelo)

Fonte: Acervo pessoal dos autores
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Capítulo 3 - CABO VERDE

A GESTÃO DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
E O SURGIMENTO DO ESTADO SERVIÇO SOCIAL 

EM CABO VERDE
Lorenzo I. Bordonaro1, Redy Wilson Lima2

Crianças locais e globalização da infância

Já poucos anos depois da promulgação das Convenções 
sobre os Direitos das Crianças pelas Nações Unidas (1989), Jo 
Boyden, assentado as suas refl exões sobre a sua experiência como 
técnica envolvida em projectos de intervenção para com crianças 
‘do sul do mundo’, propunha uma refl exão sobre os efeitos 
complexos e ambíguos da globalização da infância (BOYDEN, 
1997). Apesar das vantagens que a Convenção inegavelmente 
tinha para o reconhecimento das crianças enquanto portadores 
de direitos, Boyden salientava como, através da intervenção 
social e da tentativa de estabelecer em termos legais os direitos 
das crianças, uma concepção de infância restrita e marcada por 
uma fundamental ambiguidade vinha a ser exportada do mundo 
industrializado para o Sul.

Em acordo com esta noção, as crianças seriam caracterizadas 
por um lado por vulnerabilidade e dependência: enquanto 
potencialmente vítimas inocentes, devem ser alvos privilegiados 
de medidas de prevenção e protecção. Por outro lado porém, 
as crianças são potencialmente um perigo, perturbadoras da 
ordem pública e social, manifestando tendências, quando 

1 Professor do Centro em Rede de Investigação em Antropologia CRIA-IUL, Lisboa.

2 Professor na Universidade de Santiago, Assomada.
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não supervisionadas pelos adultos, em se envolverem em 
comportamentos ‘anti-sociais’. No processo de globalização 
da infância, esta duplicidade e ambiguidade na imagem da 
infância, característica das representações Ocidentais, teriam 
sido exportadas para contextos profundamente heterogéneos, 
infl uenciando as políticas culturais da infância no Sul do mundo. 
Segundo Boyden, esta forma de olhar para as crianças assenta em 
teorias da poluição: “o mundo dos adultos corrói a inocência da 
infância, e portanto as crianças têm que ser segregadas das duras 
realidades do mundo dos adultos e protegidas pelo perigo social” 
(BOYDEN, 1997, p. 191). Esta preocupação para a integridade 
moral das crianças implica a necessidade por um lado de prática 
constritiva de contenção da infância no seu ‘espaço de inocência’. 
Por outro lado suscita uma ansiedade crescente em relação ao 
‘lado obscuro da natureza das crianças’ (BOYDEN, 1997, p. 
193), como se a ‘inocência da infância, se não propriamente 
direccionada e treinada em casa ou na escola, pudesse dar lugar 
a comportamentos imorais, ou de insubordinação’ (BOYDEN, 
1997, p. 193). A atitude protectora para com as crianças é 
temperada, continua Boyden, pela percepção da necessidade de 
controlo.

As crianças rotuladas como ‘de rua’ e a forma como são 
representadas e geridas pelas instituições, são emblemáticas da 
ambiguidade da imagem global da infância acima referida. Por 
um lado, no âmbito internacional das políticas de protecção, 
estes actores têm-se tornado num símbolo global da infância 
desprotegida. No palco internacional dos direitos da infância e 
no mercado da ajuda, as crianças de rua interpretam um papel 
principal, símbolo da incapacidade do mundo dos adultos de 
salvaguardar a infância. Por outro lado, fora do teatro internacional 
dos direitos, longe das retóricas do paternalismo, as crianças nas 
ruas perturbam e desestabilizam as narrações idílicas da infância, 
reivindicam a sua independência e as suas competências, e sofrem 
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violências concretas e simbólicas por parte das instituições de 
correcção e reabilitação.

A sua relação com a rua põe-na ao mesmo tempo 
numa situação de vulnerabilidade e de ambiguidade moral, 
de abandono e de independência. Torna manifestamente 
simplista leituras românticas ou hobbesianas da infância, e 
põe em curto-circuito a máquina da intervenção social. As 
etnografi as da interface entre crianças de rua e o sector da ajuda 
(HECHT, 1998; GREGORI, 2000; KOVATS-BERNAT, 2006; 
MÁ RQUEZ, 1999), testemunham o confl ito entre a experiência 
da infância própria das crianças e a perspectiva proteccionista 
dos operadores sociais. No palco das metrópoles globais do 
sul do mundo, o atrito entre participação e protecção, entre 
salvação e reconhecimento das competências reproduz-se 
com características surprendetemente parecidas. 

Falar e escrever de crianças de rua em Cabo Verde signifi ca, 
portanto, enfrentar por um lado esta ambiguidade implícita 
nas políticas de protecção da infância. Signifi ca também, 
em segundo lugar, investigar os efeitos da estandardização 
planetária das categorias-alvo da intervenção social, salientando 
a relação complexa entre a infl uência marcante que as agendas 
internacionais têm sobre a orientação das políticas públicas 
e a identifi cação/construção dos problemas sociais por um 
lado, e as dinâmicas sociais e os objectivos políticos locais por 
outro.

Ao fazer isso, não queremos pôr em dúvida a honestidade 
das pessoas envolvidas quotidianamente na tentativa de 
melhorar as condições de vida das crianças em Cabo Verde 
ou noutros contextos. Achámos, todavia, relevante analisar 
a emergência das categorias de intervenção social numa 
perspectiva construtivista e histórica, evidenciando a forma 
como processos sociais e políticos transnacionais infl uenciam 
as práticas quotidianas da intervenção.
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Cabo Verde: as ‘criança de rua’ e a passagem do 
Estado-Providência para o Estado Serviço Social.

A categoria de ‘crianças de rua’ tem sido questionada e 
desconstruída, mostrando a sua incapacidade em dar conta 
da complexidade e variabilidade das relações que as crianças 
instituem com o espaço da rua (GLAUSER, 1997). Todavia, 
defi nir quem é uma criança de rua e quem não é, representa uma 
fase essencial e imprescindível para a activação da máquina da 
intervenção social. A elaboração de projectos de intervenção e 
o acesso a recursos fi nanceiros a nível nacional e internacional, 
impõem o uso de categorias rígidas e pré-defi nidas que hoje 
frequentemente não emergem a nível local, mas fazem parte 
do vocabulário internacional da intervenção social. As pessoas, 
sugere Benno Glauser, precisamente na sua crítica ao conceito 
de ‘crianças de rua’, não formam os conceitos que utilizam, mas 
aplicam os que são hegemónicos na sua sociedade. O termo 
‘crianças de rua’, apesar do seu carácter indefi nido, tem-se 
tornado particularmente apelativo para o ‘mercado internacional 
da caridade’ (NIEUWENHUYS, 2001, p. 551), e é hoje em dia 
importado e utilizado nos contextos mais diversos. Este processo 
de importação da categoria de criança de rua pode ser - pelo 
menos parcialmente - reconstruído historicamente no caso de 
Cabo Verde.

O dilema de como lidar com crianças ‘atípicas’, 
problemáticas ou perturbadoras não é de certeza uma novidade 
em Cabo Verde. Uma história das políticas de protecção da 
infância ainda deve ser escrita; contudo, as memórias orais dos 
técnicos que trabalharam outrora nos centros para crianças, 
confi rmam as tentativas continuadas na tardia época colonial e 
no pós-independência, de controlar e intervir sobre a questão 
infantil e juvenil. 
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A instituição mais antiga para crianças em risco é 
provavelmente o assim dito Albergue, construído na tardia época 
colonial nos arredores da cidade de Mindelo. Esta instituição, 
cuja função era precisamente a de albergar e reeducar crianças 
em situação de desabrigo ou mendicidade (os chamados na 
época ‘piratinhas’), teve um papel importante na sociedade 
Mindelense na época do Porto Grande, em particular, graças 
à direcção do fotógrafo, escritor e fi lantropo João Cleofas, 
conhecido por Nho Djunga (1901-1970). As antigas instalações 
do Albergue encontram-se hoje abandonadas na zona periférica 
da cidade de Mindelo, meio encobertas pela areia trazida pelo 
vento. A instituição, entretanto, não parou de funcionar e as suas 
instalações foram mudadas para o centro da cidade e rebaptizadas 
com o nome do Nho Djunga. O Centro Juvenil Nho Djunga 
é hoje gerido pelo Ministério do Trabalho, da Família e da 
Solidariedade. 

Antes da independência nacional, com a excepção do 
Albergue, foram primariamente instituições da Igreja Católica 
que desempenharam a função de gerir crianças originárias de 
famílias carenciadas. O Liceu Seminário da Praia, por exemplo, 
recebeu muitas crianças em idade escolar, que de outra forma 
não teriam tido quaisquer possibilidades de estudar. Com a 
declaração da independência nacional em 1975, a infância e a 
juventude tornaram-se alvos de políticas específi cas pelo partido 
único PAIGC (PAICV depois de 1981). A instrução obrigatória 
foi instituída e um esforço notável foi feito para generalizar a 
educação primária. Paralelamente, estando em jogo a construção 
do Estado-nação e o fortalecimento de laços de identidade, foi 
criada pelo PAIGC a Organização dos Pioneiros de Abel Djassi 
de Cabo Verde (OPAD-CV), cujo objectivo era principalmente 
ideológico, visando socializar as crianças nos moldes inspirados 
nas mocidades socialistas/comunistas soviéticas e cubanas. Esta 
organização constituía um espaço de socialização e de controlo, 
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primariamente para crianças e jovens nos espaços urbanos. As 
crianças tidas como ‘problemáticas’ ou em risco3 eram nesses anos 
institucionalizadas na Granja de São Filipe, na Ilha de Santiago, 
um centro fechado nos arredores da cidade da Praia, onde eram 
reeducadas e onde lhes era dada uma formação profi ssional com 
vista a sua reinserção na sociedade.

Desde os anos 1980, Cabo Verde tem adoptado uma série 
de medidas para a protecção da infância4. Em 1982 foi criado o 
ICM (Instituto Caboverdiano de Menores), agência do Ministério 
do Trabalho, da Família e da Solidariedade, rebaptizado em 2006 
em ICCA (Instituto Caboverdiano da Criança e Adolescente). 
Sob a égide da UNICEF, um número relevante de iniciativas 
têm sido promovidas pelo ICM-ICCA, que é hoje o maior actor 
governamental na área da protecção da infância no país. Vários 
centros têm sido abertos, desempenhando funções importantes 
no acolhimento e acompanhamento de crianças em situações 
difíceis. Cabo Verde ratifi cou a Convenção sobre os Direitos da 
Criança das Nações Unidas em 1992.

Nesta mesma década, e com a infl uência considerável do 
discurso internacional sobre a protecção da infância e os direitos 
das crianças, as categorias utilizadas para identifi car e gerir as 
‘crianças fora do lugar’ (CONNOLY; ENNEW, 1996), mudaram 
sensivelmente em Cabo Verde. Enquanto os efeitos da pobreza 
urbana sobre as crianças são relativamente constantes ao longo 
do tempo, o discurso ofi cial sobre as ‘crianças fora do lugar’ tem 
mudado constantemente, produto da avaliação moral local e da 
transformação das categorias internacionais. A nível internacional, 
as ‘crianças de rua’ têm sido o enfoque de uma atenção específi ca 
por vários organismos internacionais desde 1979, quando as 

3 Considerava-se crianças em risco as provenientes de lares órfãos ou aqueles cuja família fosse 
economicamente insegura.

4 É importante salientar que a Aldeia SOS (SOS Children’s Villages), uma ONG internacional, 
começou a operar no país em 1984, desenvolvendo projectos de assistência à infância.
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Nações Unidas celebraram o Ano Internacional da Criança. Nos 
anos Oitenta, o discurso das ‘crianças de rua’ tornou-se dominante 
na agenda internacional: nestes anos, paralelamente à já referida 
‘globalização da Criança’, houve uma ‘globalização da Criança de 
Rua’, cuja defi nição era assente em trabalhos desenvolvidos na 
América Latina, mas propulsionada por agências e organismos 
baseados no Norte do mundo (ENNEW, 2003).

Este processo determinou também, em Cabo Verde, a 
introdução de novas categorias na intervenção para com crianças 
em situação difíceis. Sobre um continuum de situações heterogéneas 
nas quais as crianças tinham uma relação quotidiana com os 
espaços públicos, foi recortada a noção de criança de rua, com 
base nos moldes proporcionados pela literatura da América Latina 
e pelas defi nições dos organismos internacionais. O contacto das 
crianças com a rua foi problematizado e essencializado. Apesar 
da sua pouca relevância em termos numérico, nos anos Noventa 
o problema dos meninos de rua ganhou visibilidade crescente em 
Cabo Verde, principalmente nos dois maiores pólos urbanos – 
Praia e Mindelo –, fazendo com que o fenómeno fosse considerado 
ofi cialmente um problema social em 1996. O Programa do II 
Governo Constitucional da II República desse ano , no ponto 
alusivo às crianças e o compromisso com o futuro de Cabo Verde 
1995/2000, considera a mendicidade como um problema social e 
uma das principais difi culdades enfrentadas pelas crianças cabo-
verdianas (GOVERNO DE CABO VERDE, 1996)5. Apesar 
de ser um fenómeno que na prática envolvia apenas algumas 
dezenas de crianças, foi alvo prioritário por parte do que Laura 
Agustín defi niu como a indústria da salvação (AGUSTÍN, 2007), 
e isso não porque a sua situação fosse particularmente precária 
(de facto a situação dessas crianças era comparável, senão melhor 

5 Os outros problemas apontados são: pré-delinquência, maus tratos, prostituição infantil e 
abuso sexual, consumo de drogas e de álcool, trabalho infantil, a sua utilização para práticas 
anti-sociais, orfandades, defi ciência motora e entregues a terceiros para sua educação.  
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da de outras crianças que viviam e vivem nos bairros pobres nos 
arredores das cidades, ou em algumas zonas rurais), mas por 
causa da sua relevância na agenda internacional da protecção 
da infância e da sua visibilidade nos espaços públicos. Durante 
muitos anos, o número de pessoas envolvidas em organizações 
governamentais e não-governamentais que intervinham com as 
crianças nas ruas, foi superior ao das mesmas crianças. 

Este processo de construção da infância de rua como 
problema prioritário foi também o refl exo de uma redefi nição 
da agenda política internacional de Cabo verde. Devido às 
campanhas internacionais, as crianças de rua têm-se tornado 
um símbolo da violação dos direitos das crianças, uma evidência 
da inefi ciência das políticas sociais e um indicador de pobreza. 
Por serem enormemente visíveis nos centros das cidades, estas 
crianças desafi am um governo crescentemente preocupado em 
difundir ao nível internacional a imagem positiva de um país 
‘desenvolvido’, adapto a investidores estrangeiros e turistas 
(BAKER, 2009). O das crianças de rua, assim como o da segurança 
urbana (BORDONARO, 2010), são assuntos simbólicos para 
países como Cabo Verde, que aspiram à cidadania no mundo 
‘desenvolvido e moderno’.

Do ponto de vista da história dos problemas sociais, é 
interessante também salientar que o surgimento do aparato 
institucional para lidar com criança ‘em situação de risco’ e a 
inteira reformulação da política cultural da infância nos moldes 
da ‘protecção’ e da ‘vulnerabilidade’, aconteceu em Cabo Verde 
paralelamente à transição democrática e à passagem para políticas 
económicas inspiradas no neo-liberalismo (1991).

Por um lado podemos supor que houve um aumento real 
de crianças a circular de forma autónoma nos espaços públicos 
dos centros das cidades, devido às transformações económicas e 
sociais que marcaram a ultima década do século XX. Não obstante 
o elevado crescimento económico, esta época foi marcada, em 
Cabo Verde, por uma profunda crise social, caracterizada pelo 

Liv-Veronica_Crianças.indd   118Liv-Veronica_Crianças.indd   118 26/8/2011   17:03:0726/8/2011   17:03:07



119

C A P Í T U L O  3  -  C A B O  V E R D E

aumento da infl ação, da dívida externa, do défi ce fi scal e da 
desigualdade socioeconómica (INE, 2002).

Por outro lado, todavia, o surgimento da infância em risco 
e das crianças de rua como categorias de intervenção social 
aparece na agenda nacional paralelamente ao abandono de um 
modelo político que designava o Estado como actor primordial 
no processo de reformulação social e económica da sociedade no 
seu complexo6. Houve uma transição radical desde uma política 
da infância e da juventude que visava a integração dessa população 
num aparato ideológico, político e profi ssional, para uma agenda 
nacional da protecção social, com o objectivo de garantir uma 
intervenção institucional nos casos ‘problemáticos’ (ou até 
deixando este campo para a intervenção não-governamental), 
mas renunciando essencialmente a um projecto político e social 
de integração da população juvenil. Em síntese houve uma 
passagem nos anos Noventa de um Estado-Providência para um 
Estado Serviço Social.

As crianças e a rua: a migração autónoma de 
crianças. 

Como já salientámos, desde os anos 90 a liberalização 
da economia nacional produziu transformações económicas 
e sociais profundas, que redefi niram o papel do Estado e as 
políticas de cidadania. Um dos efeitos da adopção de políticas 
económicas neoliberais tem sido uma distribuição profundamente 
desequilibrada do crédito e do poder de aquisição. Em 2008, 10% 
da população absorvia 50% do consumo nacional, enquanto 20% 

6 No início dos anos 90, por exemplo, com a democratização do país, procedeu-se a uma 
descolectivização social e a Organização dos Pioneiros de Abel Djassi de Cabo Verde 
(OPAD-CV) referida anteriormente, marca do passado comunista, foi encerrada. 
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da população mais pobre era responsável por 3% do mesmo7. 
Este aumento da desigualdade social e da pobreza relativa tem 
sido acompanhado por um aumento da população urbana. O 
índice de urbanização cresceu de 55% em 1990 para 61.8% em 
2010 e as previsões estatísticas apontam para o valor de 68% 
até 2020. Mindelo, a segunda maior cidade, passou de 51.000 
habitantes em 1990 para 76.000 em 2010, enquanto a cidade 
capital, Praia, passou de 71.000 em 1990 para 131.000 em 2010 
(INE, 2010).

As duas principais cidades (Praia e Mindelo) refl ectem na 
sua estrutura urbanística a crescente polarização da população 
cabo-verdiana. As famílias de classes média e alta ocupam 
as zonas mais antigas da cidade e as áreas de construção 
recentemente planeadas, ao mesmo tempo que outros bairros 
surgem espontaneamente e sem planeamento em terrenos 
menos valorizados (LIMA, 2011). É nessas áreas que a maioria 
dos problemas sociais associados à infância e à juventude se tem 
tornado altamente visíveis na última década. Ambiguamente 
identifi cados como “em risco” ou como “um risco”, as crianças 
e os jovens destes bairros são cada vez mais alvos de políticas 
governamentais e das instituições de bem-estar social, assim 
como da polícia e do sistema penitenciário.

Precisamente nesse cenário, foi sugerido (BORDONARO 
2011), analisando as motivações para as crianças entrarem em 
contacto, circular ou até morar por períodos nas ruas, que só 
através da noção de mobilidade autónoma dentro de um espaço 
urbano heterogéneo e profundamente dividido, podemos 
entender melhor o que institucionalmente se defi ne como 

7 Estudos recentes confi rmam que a percentagem de população defi nida como ‘pobre’ 
ou ‘muito pobre’ terá mesmo aumentado desde 1990. De 1989 a 2002 a percentagem da 
população ‘pobre’ aumentou de 30 para 37%; a de população ‘muito pobre’ de 14 para 20% 
(SANGREMAN 2005, p. 20). Se bem que 70% da população pobre vive em áreas rurais, é 
nas áreas urbanas que a pobreza é mais severa e mais aumentou recentemente (INE, 2002).
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fenómeno das ‘crianças de rua’. Trata-se de considerar a ‘rua’ 
como uma estratégia de sobrevivência potencialmente efi caz 
para alguns jovens, que pode ser adoptada, mas que não defi ne 
ou identifi ca uma categoria com contornos defi nidos de actores 
homogéneos. Com base nessa abordagem, Bordonaro sugeriu 
que a relação entre estes actores e a rua tem que ser encarada 
como oportunista e não fatalística. Esta mudança de perspectiva 
permite ao pesquisador entender os processo decisivos das 
crianças, identifi cando as suas motivações para migrar para e/
ou permanecer na rua, mesmo quando outras alternativas são 
disponíveis (BORDONARO 2011)8.

Considerar a mobilidade para a rua como uma forma 
de migração autónoma, não signifi ca ignorar factores 
socioeconómicos relevantes que ‘empurram’ as crianças para 
essa mudança (estrutura do agregado doméstico, punições 
corporais...). Todavia, as motivações para qualquer tipo de 
migração são sempre múltiplas e não podem ser limitadas a 
decisões económicas racionais. O ponto não é retratar a vida de 
rua de forma romântica ou mítica, ignorando constrangimentos 
sociais e económicos. Sabemos da investigação levada a cabo 
em outros contextos, que quando as condições estruturais se 
traduzem num ambiente familiar negativo, algumas crianças 
decidem migrar-se para a rua (YOUNG, 2004, p. 485).

Esta abordagem permite também não essencializar a 
relação das crianças com a rua, evidenciando a multiplicidade 
de diferentes situações que na prática se encontram. Redy 
Wilson Lima tem mostrado a presença de várias categorias 
de crianças e jovens que circulam nas ruas da cidade da 
Praia, demonstrando precisamente como a relação com o 
contexto familiar pode oscilar de forma relevante, bem como 

8 Abordagens parecidas têm sido propostas por (FERGUSON, 2006; YOUNG, 2004; 
CONTICINI; HULME, 2007).
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a estruturação de grupo de pares no contexto de sociabilidade 
de rua (LIMA, 2008).

Das crianças observadas, no mercado de Sucupira, no 
Plateau, no Porto da Praia e nas imediações dos estabelecimentos 
comerciais espalhados pelos bairros emergentes da cidade da 
Praia, verifi camos que a maioria d’elas tem algum controlo familiar 
ou grupal e apenas duas delas não têm qualquer relação com 
a família9, aproximando-se ao que se defi ne institucionalmente 
‘crianças de rua’: a que vive e trabalha na rua, sem manter nenhum 
tipo de relação com o grupo doméstico. 

Nos anos de 1990, esse tipo de criança era mais frequente 
nos principais espaços comerciais da capital – os mercados de 
Sucupira e do Plateau - e no Porto e no aeroporto da Praia. 
Como forma de controlar o fenómeno, houve, na segunda 
metade dos anos Noventa, uma tentativa de institucionalização 
num abrigo em São Martinho Pequeno, zona rural do 
Concelho da Praia. Esta intervenção visava de forma ambígua 
por um lado proporcionar um abrigo às crianças, protegendo-
as da violência da rua, por outro, tratava-se de proteger a 
sociedade delas, limitando e controlando comportamentos 
delinquentes. Segundo os relatos de algumas crianças que 
foram lá internadas, às vezes algumas fugiam e roubavam na 
comunidade, o que levou com que a população local exigisse 
que fossem retiradas dali depois de um ano de funcionamento. 
Sem abrigos disponíveis para as recolocar, sendo o espaço 
familiar rejeitado por elas, a maioria voltou para a rua. 

Nos anos sucessivos, estas crianças subdividiram-se em dois 
grupos. O grupo denominado mininus di pé di rotxa10, tidos como 

9 No primeiro caso, uma criança estrangeira abandonada no país pela mãe e no outro, uma 
criança que migrou autonomamente das zonas rurais, tendo assim perdido completamente o 
vínculo familiar.

10 Eram conhecidos por este nome por terem uma área de acção no sopé da rocha existente na 
entrada do Porto da Praia, rocha essa onde pernoitavam e preparavam as refeições. 
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os mais perigosos, fazendo uso de armas de fogo nos assaltos 
à noite nas imediações do Porto e controlados por indivíduos 
adultos com cadastro policial. Algumas crianças pertencentes a 
esse grupo, nos fi nais dos anos de 1990 e início dos anos 2000, 
integraram o grupo thug11 da Achada Grande Frente chamado 
Boston, liderado, inicialmente, por um ex-deportado dos Estados 
Unidos da América. 

O outro grupo apropriou-se de um prédio abandonado 
nas imediações do mercado de Sucupira, tendo fi cado conhecido 
como os mininus di Prédio, controlados por um toxicodependente 
e dealer sem-abrigo. Trabalhavam para o seu chefe, embora faziam 
biscates conforme as oportunidades.

Houve também crianças mais autónomas, circulando os 
espaços desses dois grupos, mas sem se fi xarem, transitando 
pela cidade em busca de sustento. A maioria frequentava as 
ruas do Plateau12, mais precisamente os mini e super-mercados, 
os cafés e as lojas. As suas actividades eram várias, podendo 
ser vistas a vender qualquer coisa e prestando qualquer tipo 
de serviço, inclusive servirem-se de correios de droga entre os 
fornecedores e os dealers nas imediações dos mercados. Dessas 
crianças, como referimos anteriormente, só restam dois, 
estando hoje em idade adulta e ocupando os mesmos espaços 
de antigamente. Os restantes, na sua maioria, encontram-se na 
Cadeia de São Martinho ou passaram a integrar grupos thugs.

11 Nomes como os grupos de jovens delinquentes da cidade da Praia se auto-designam, a 
partir de importações de estilos de vida dos jovens negros residentes nos guetos norte-
americanos. 

12 Estas crianças também desempenhavam as suas actividades nas novas áreas emergentes da 
cidade da Praia, nomeadamente, Palmarejo, a zona dos prédios IFH (Imobiliária Fundiária 
e Habitat s.a.) na Achada Santo António, super-mercado Calú e Ângela no Bairro Craveiro 
Lopes.
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Actualmente, nas imediações e dentro dos mercados de 
Sucupira e do Plateau, é normal vermos mães ‘rabidantes’13 
acompanhadas por menores nas suas actividades comerciais 
quotidianas. Na maioria das vezes, as crianças auxiliam nas 
vendas ou substituem-nas quando precisam tratar de algum 
assunto fora dos espaços de venda. Outras vezes fazem recados 
ou apropriam-se dos espaços nas imediações das bancadas de 
venda onde socializam com outras crianças na mesma situação. 
Estão presentes nos mercados fora dos horários escolares 
e são vigiados por familiares ou colegas de venda das mães. 
Nas épocas altas de venda – natal e início da época escolar – 
vendem separados da mãe como forma de maximizar o lucro 
para a unidade familiar. As instituições públicas e privadas que 
tutelam as crianças consideram-nas como estando em situação 
de vulnerabilidade e potencialmente em risco de se tornarem 
‘crianças de rua’, culpabilizando as mães de as ter nessa situação 
por passarem a maior parte do tempo em espaços tidos como 
espaços de adultos, considerados inapropriados para crianças. 
No caso do mercado de Sucupira, disponibilizou-se um espaço 
no Parque 5 de Julho que funcionava como creche, onde as mães 
comerciantes podiam deixar as crianças enquanto estavam a 
trabalhar. Apenas uma pequena parte das vendedeiras colocava 
ali os seus fi lhos. 

Diariamente essas crianças cruzam-se com outras que 
circulam autonomamente apropriando-se desses espaços 
comerciais em busca de rendimentos para eles e/ou para os 
familiares. Falamos dos casos considerados mais problemáticos 
pelos agentes de intervenção social. Constatamos que um grupo 
signifi cativo destas crianças desempenham as suas actividades nas 
imediações dos mercados de rua, na maioria das vezes a mando 
dos familiares, vendendo produtos diversos (doces, refrescos, 

13 É o termo utilizado em Cabo Verde para designar as pessoas, maioritariamente mulheres, que 
ganham a vida na ‘economia informal’.
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água, salgados, etc.). São crianças que se encontram fora do 
sistema escolar e que vêem na rua um espaço de trabalho. Passam 
a maior parte do seu tempo na rua e voltam à noite para casa. 
Neste grupo incluímos as crianças angariadoras nos hiaces14 e os 
“cabeças”15, como também os lavadores de viaturas e de barcos 
de pesca e peixe no Porto da Praia, os carregadores de sacos no 
mercado do Plateau e super-mercados com maior número de 
clientes espalhados pela cidade.

Como realçou a já citada Jo Boyden, o trabalho social e 
as políticas sociais tendem maioritariamente a desvalorizar 
o impacto das mais amplas condições sociais, económicas e 
políticas que moldam os fenómenos sociais e advogam, portanto, 
para soluções remediais e individuais para os problemas sociais. 
Consequentemente, prioridade é dada aos processos de causação 
individuais, salientando a disfuncionalidade ou as patologias 
individuais e estratégias reabilitativas baseadas em histórias 
de casos individuais que são implementadas para ‘curar’ os 
problemas sociais (BOYDEN, 1997, p. 197). Uma análise da 
prática institucional para com as crianças ‘de rua’ ou ‘em risco’ 
(de se tornar ‘de rua’), em Cabo Verde, revela precisamente a 
prevalência de estratégias de correcção individual e uma retórica 
da disciplina (BORDONARO, 2012, no prelo). A preocupação 
para com as crianças de rua, tem salientado Glauser (1997, p. 
153), surge não só porque eles podem sofrer, estar em situação 
de risco ou no limite da sobrevivência, mas também, porque, 
perturbam a tranquilidade, a estabilidade e a normalidade da 
sociedade.

Entrevistas realizadas com operadores sociais a vários 
níveis hierárquicos, dentro das instituições que compõem o 

14 Nome como é conhecido os transportes públicos inter-urbanos em Santiago.

15 Nome que se dá aos indivíduos contratados como fi gurantes nos hiaces, enquanto estes não 
se encher.
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sistema de protecção da infância, em organismos governamentais 
e não governamentais, mostram uma abordagem à questão das 
‘crianças de rua’ que privilegia práticas de reeducação individual 
e avaliações morais do comportamento individual e parental. 
A questão da protecção da infância tem sido frequentemente 
reformulada na prática da intervenção nos termos da correcção 
de ‘distúrbios do comportamento’ das crianças e associada à 
condena do agregado doméstico para a sua suposta moralidade 
disfuncional. 

Da criança de rua à criança em risco

A identifi cação das ‘crianças de rua’ como um problema 
social em Cabo Verde e a relevância que este fenómeno tem 
na agenda da protecção da infância, tem produzido uma 
desproporção entre a visibilidade do fenómeno nos media e na 
agenda pública e as suas reais dimensões. Os que comummente 
são identifi cados como ‘crianças de rua’ no contexto da América 
Latina, sempre foram raros, sendo que hoje são praticamente 
ausentes16. 

Todavia, o surgimento da problemática das crianças de 
rua no palco público das questões sociais tem tido um impacto 
profundo na transformação das políticas culturais da infância em 
Cabo Verde e, consequentemente, na ampliação da agenda da 
protecção da infância.

16 Tem sido sugerido que o problema das crianças de rua, bem como o dos sem-abrigo, são 
construções manipuladas de forma inteligente para suportar as várias agendas de grupos 
de interesse, tais como, as agências sociais, por exemplo através a divulgação de estimativas 
muito elevadas. Na melhor das hipóteses, estas estimativas assentam em defi nições de crianças 
sem-abrigo ou trabalhadoras, extremamente elásticas e nebulosas; na pior das hipóteses são 
inventadas (PANTER-BRICK, 2002, p. 153; HECHT, 1998, p. 99; AGUSTÍN, 2007; BEST, 
2001, 2004).
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A questão das crianças de rua tem sido o propulsor moral 
que tem despoletado, a partir da primeira década de 2000, uma 
série de intervenções que têm como alvo as crianças ‘na rua’, 
redireccionando a atenção das agências de protecção social desde 
as ruas do centro da cidade para os bairros pobres. A distinção 
entre criança de rua e criança na rua (AGNELLI, 1986, p. 34) 
assenta na avaliação da força dos laços que a criança mantém 
com o seu grupo doméstico: no contexto cabo-verdiano urbano 
a defi nição de ‘criança na rua’ é necessariamente imprecisa e 
subjectiva, pois se baseia em ideias assumidas relacionadas com a 
vida familiar, a infância e a parentalidade que são, na maioria dos 
casos, difíceis de aplicar à população pobre das áreas urbanas.

Com base na categoria de ‘crianças na rua’, um número 
crescente de crianças dos bairros desfavorecidos tem sido 
identifi cado como ‘em risco’ e envolvido em actividades e 
projectos de protecção da infância, visando impedir o contacto 
com o ambiente da rua, considerado moralmente perigoso, 
contaminador e viciante. O enfoque crescente sobre as ‘crianças 
em risco’ tem produzido paralelamente, em alguns sectores da 
sociedade cabo-verdiana, uma onda de indignação moral mais 
ampla que ultrapassa as mesmas crianças, recaindo sobre as suas 
famílias, diagnosticadas como moralmente disfuncionais. Muitos 
trabalhadores sociais, policy-makers, comentadores e jornalistas em 
Cabo Verde, partilham um conjunto de avaliações morais sobre 
os agregados doméstico pobres, sobre as famílias chefi adas por 
mulheres e sobre a geral degeneração da família cabo-verdiana, 
assumindo estes factores como as causas primordiais que põem 
as crianças em risco. A forma como as crianças ocupam ou 
aparecem no espaço público, e a difi culdade em distinguir entre 
autonomia e falta de cuidados adequados, são também elementos 
centrais na defi nição de ‘criança em risco’. Enquanto as crianças 
de classes mais elevadas são confi nadas aos espaços domésticos e 
escolar, aparecendo em espaços públicos destinados a eles (praças, 
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parques infantis, praia) sempre com supervisão de adultos, as 
crianças das ‘classes populares’ revelam uma maior autonomia 
e independência na forma como ocupam o espaço urbano em 
geral e as ruas do bairro onde residem: o espaço público é o lugar 
onde as crianças passam o seu tempo de lazer, onde brincam e 
socializam, frequentemente sem a supervisão directa dos pais, mas 
vigiados por pares mais crescidos e outros adultos do bairro. 

Com isso não queremos negar as situações de extrema 
difi culdade em que se encontram crianças e grupos domésticos 
nas zonas pobres das duas cidades em análise. Nestes bairros 
encontramos situações de desamparo económico particularmente 
ferozes. As crianças podem fi car por vezes fora da supervisão 
dos progenitores, devido aos seus envolvimentos em actividades 
profi ssionais fora de casa, sendo que o controlo é feito 
frequentemente pelos grupos de pares. Normalmente as crianças 
frequentam a escola, mas fora do horário escolar podem, por 
vezes, ser envolvidas em actividade laborais junto com a mãe, 
contribuindo na economia doméstica. O abandono escolar é 
também particularmente elevado. Muitas residem com as avós 
em espaços muito pequenos.

O nosso objectivo não é ignorar estas situações, mas sim 
analisar a forma como estas problemáticas, ligadas à pobreza 
urbana, têm sido interpretadas e abordadas pelos sectores da 
protecção da infância. Paralelamente à forma como Svend Ranulf  
atribuiu o surgimento da lei criminal à indignação moral da classe 
média (RANULF, 1938), trata-se de salientar no contexto cabo-
verdiano o nexo entre estrutura social, na forma de confi guração 
de classe, e acção social, na forma da intervenção social e/ou 
judiciaria. O enfoque sobre a questão das crianças de rua tem 
sido o primeiro índice do surgimento no contexto cabo-verdiano 
de um conceito ‘novo’ de infância, associado ao alargamento 
da classe média no país. Paralelamente ao que aconteceu na 
Europa, a crescente importância deste grupo social em termos 
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económicos tem sido acompanhada pela difusão de um modelo 
cultural da infância difi cilmente aplicável às classes populares 
pobres. De acordo com este modelo, a criança que está envolvida 
em actividades laborais e/ou cujo contacto com o ambiente 
de rua seja prolongado e não supervisionado por adultos é o 
alvo prioritário da intervenção pública. O espaço doméstico 
e a rua são pólos opostos na geografi a moral implícita nos 
instrumentos internacionais de protecção da infância. Todavia, 
como Bordonaro (2011) tem mostrado, para as crianças pobres, a 
rua não representa um problema, aliás pelo contrário, este espaço 
é uma possível solução para lidar com problemas ligados às suas 
famílias e à pobreza económica que caracteriza os seus bairros.

Sem ter em conta a origem do fenómeno e assentando 
na ideia de uma incompatibilidade moral entre infância e rua, 
a maioria das intervenções tem proporcionado intervenções 
remediais, virada para tirar as crianças das ruas, mas sem abordar 
a questão económica que determina estas situações em primeiro 
lugar. A permanência das crianças nas ruas e o trabalho infantil 
testemunhariam, de acordo com a perspectiva da intervenção 
social, o falhanço dos pais ou dos tutores em providenciar 
cuidados e protecção adequados. De facto, a introdução de um 
modelo de classe média da infância, tem sido acompanhado, como 
salientámos, por um enfoque moral sobre o agregado doméstico e 
a sua composição e estabilidade. Esta avaliação do grupo familiar 
tem sido dominada pelo conceito de ‘família desestruturada’, 
indicando com esta expressão formas de composição familiar 
diferentes do modelo nuclear e de forma específi ca as famílias 
monoparentais chefi adas por mulheres.

Como Nikolas Rose tem salientado, os anseios sobre 
as crianças que caracterizam a sociedade contemporânea, tem 
originado uma panóplia de programas que visam proteger e 
moldar as crianças, intervindo até sobre os mínimos aspectos 
da vida doméstica, conjugal e sexual dos seus pais (ROSE, 
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1989, p. 123; APTEKAR, 1991). As elites cabo-verdianas, têm 
suportado de forma crescente, na época pós-colonial, uma 
política identitária que reivindica uma proximidade cultural 
à Europa e uma distinção profunda da África continental. A 
‘família nuclear Europeia’ tem coerentemente sido adoptada 
e proclamada pelas elites e pela nova classe média como um 
modelo de desenvolvimento e de organização social e, hoje, 
o agregado doméstico monogâmico, caracterizado por uma 
relação prolongada entre os parceiros, é assumido como o 
modelo de relação de género e de organização familiar em 
Cabo verde, apesar da pouca relevância estatística que sempre 
teve no país (LOBO, 2008). Assistimos em outros termos à 
instituição de um modelo normativo de infância associado às 
modalidades educativas e ao modelo de família que a classe 
média e a elite em Cabo Verde têm reivindicado ofi cialmente, 
importando-o dos contextos europeus.

Coerentemente com este discurso, tem-se assumido no 
debate sobre a protecção da infância, a família nuclear como 
a ‘norma’, relacionando a problemática actual das crianças em 
risco à suposta recente desestruturação dos agregados familiares, 
em aberta contradição com as evidências que indicam como 
a família monoparental representa a organização doméstica 
mais frequente ao longo da história do país. A ideia da infância 
abandonada e em risco tem despoletado uma retórica moralista 
sobre a parentalidade apropriada, gerando acusações morais 
directas às famílias e aos pais dos sectores mais pobres da 
população urbana. Como Jo Boyden tem apontado,

Em muitos países a justiça juvenil e a protecção da 
infância têm-se tornado meios através dos quais um 
grupo na sociedade impõe os seus valores sobre os 
outros. As agências de assistência social são geridas 
maioritariamente por pessoas ricas das áreas urbanas 
e são eles que estão encarregadas de interpretar a 
legislação. Mas são os pobres que são normalmente 
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os alvos da intervenção social e também, portanto, 
os objectos do julgamento moral (BOYDEN, 1997, 
p. 208).

As crianças em risco são apontadas, portanto, como o 
resultado da desestruturação familiar característica dos bairros 
populares, cujos sintomas seriam a monoparentalidade feminina, 
a ausência dos pais e a serialidade das relações monogâmicas das 
mulheres. Estes elementos não permitiriam, nas palavras dos 
operadores sociais, um controlo sufi ciente sobre as crianças, 
que acabariam, por esta razão, por se envolver em actividade 
autónomas e de risco. A falta de uma estrutura ‘estável’ (leia-se 
‘nuclear’) na família, não permitiria, em acordo com esta lógica, 
aos pais o desempenho da sua função disciplinar e educativa 
sobre a sua progénie:

Já tivemos crianças com problemas de comportamento, 
que fogem para a rua… alguns chegam cá sozinhas, 
outras são levadas pela polícia, pelos piquetes. Nos 
casos de problemas de comportamento, nem sempre 
o problema está na criança, mas na família, nos pais. 
Quando se tornam adolescentes, os limites não são 
mais aceites. Os pais podem ter difi culdades em 
controlar os adolescentes. Aqui também, temos casos 
de crianças de fogem de casa, que fazem pequenos 
furtos, que são agressivas para com os familiares. 
Mas nem sempre a origem deste comportamento é 
na criança, mas na família. Algumas têm problemas 
na escola, abandonam a escola. Têm problemas de 
desobediência, tem uma incapacidade dos pais de 
controlar as crianças, e isso gera confl itos (Operador 
social).

Fazemos muitas institucionalizações de crianças 
com desvio de comportamento. Quer dizer, 
crianças que por algum motivo, geralmente por 
causa da família, têm um comportamento que não 
é aceite na sociedade: que rouba, dorme fora de 
casa, não ouve, não obedece. Há crianças com 6, 7 
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anos que já mostram este tipo de comportamento. 
Por exemplo, há meninos que roubam na sua casa, 
que não vão para a escola, dormem fora de casa, 
não obedecem. A mãe, às vezes, não consegue mais 
lidar com isso, ela perde o controlo. As vezes são 
adolescentes, as vezes são crianças com 6, 7 anos 
(Operador social).

Às vezes os pais perdem o controlo na educação 
da criança. Eles pedem o apoio da instituição para 
controlar a criança que sai muito de casa… Nós 
institucionalizamos a criança para que fi que tranquila 
(Operador social).

Elas vêm de famílias desestruturadas, não têm regras. 
E devem ter regras. São meninas às quais no mundo 
lá fora, ninguém impõe regras. Toda a vida tem 
que ter regras. E se não cumprires, tens que sofrer 
as consequências. Agora todas cumprem as regras. 
Um menino com problemas de comportamento, é 
construído, é a família que o constrói assim, que não 
lhe impõe aquela regra, que o deixa fazer tudo o que 
quer (Operador social).

Considerando normativamente a família nuclear 
monogâmica como única forma adequada para proporcionar 
os cuidados necessários às crianças, a organização familiar 
que caracteriza as classes populares só pode ser avaliada como 
retrógrada, sinal de desorganização ou até de declino das relações 
familiares (LOBO 2008, p. 148) pelas elites e pela nova classe 
média. Entretanto, como sugere André de Souza Lobo no caso da 
ilha de Boavista, as famílias ‘dispersas’ não seriam o resultado de 
uma desorganização, mas uma forma ‘diferente’ de organização 
familiar. ‘Apesar dos cidadãos da Boa Vista utilizarem nas suas 
conversações, frases e afi rmações que dão valor à moralidade das 
famílias cristãs como ideal, as suas práticas e atitudes, quando 
confrontados com factos concretos, revelam orientações bastante 
diferentes’ (LOBO, 2008, p. 148; MASSART, 2005).

Liv-Veronica_Crianças.indd   132Liv-Veronica_Crianças.indd   132 26/8/2011   17:03:0826/8/2011   17:03:08



133

C A P Í T U L O  3  -  C A B O  V E R D E

A intervenção social é marcada consequentemente por 
avaliações morais baseadas em ideias normativas próprias da nova 
classe média e da elite. Assuntos do foro político-económico são 
abordados como problemas psicológicos, de comportamento 
ou morais. Os operadores sociais mostram na maioria dos casos 
uma interpretação moralista mais do que sociológica à questão 
das crianças em risco: a permanência nas ruas, a delinquência, o 
abandono escolar ou do agregado doméstico são comummente 
atribuídos à degeneração moral (dos pais, das mesmas crianças, 
ou até da inteira sociedade cabo-verdiana) mais do que às garras 
e aos constrangimentos das condições socioeconómicas. Os 
políticos, a imprensa e o público em geral interpretam o problema 
das crianças pobres como uma evidência da ‘crise da família’. Em 
Cabo Verde, de forma similar ao que Philippe Bourgois descreve 
nos Estados Unidos, problemas estruturais relacionados com a 
pobreza persistente, bem como assuntos mais complexos como o 
da alteração das relações de poder entre os géneros, são raramente 
apontados como causas primordiais e discutidas publicamente 
(BOURGOIS, 2003, p. 260). Atribuindo a culpa aos pais ou aos 
padrastos (ausentes ou presentes), e às mesmas crianças, sugerem 
Aptekar e Abebe, o facto que estas crianças pobres estão no 
espaço público por causa da necessidade económica, algo que é 
bem mais difícil de resolver, é ignorado (APTEKAR; ABEBE, 
1997, p. 479).

Conclusões: o novo paternalismo

Utilizando uma expressão particularmente apelativa de 
Loïc Wacquant, o estado cabo-verdiano parece estar a adaptar-se 
à nova ordem liberal-paternalista (WACQUANT, 1999, p. 40), 
segundo a qual “trabalho social e trabalho policial obedecem a uma 
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mesma lógica de controlo e de correcção dos comportamentos 
dos membros não cumpridores ou incompetentes da classe 
operaria”. O novo Estado Serviço Social, como o defi níamos 
mais acima, proporciona em Cabo Verde uma intervenção para 
a infância em risco e famílias pobres caracterizadas na prática 
por uma abordagem paternalista e supervisionadora. Estes 
programas ajudam os que precisam, mas requerem que os mesmos 
cumpram alguns requisitos comportamentais, implementados 
pelos programas através de uma supervisão rígida. Estas medidas 
assumem que as pessoas envolvidas precisam de assistência, 
mas também de uma orientação para conseguir viver de forma 
construtiva (MEAD, 1997, p. 2).

Na lógica do Estado Serviço Social, a pobreza e a estratifi cação 
social não são concebidas em termos de política económica, mas 
como um problema moral e de conduta individual. No caso que 
retratámos da protecção da crianças, assumem-se a infância e a 
parentalidade como espaços privados, separados dos domínios 
económicos e políticos e dominados exclusivamente por regras 
morais, onde circulam fi guras estereotipadas de pais ausentes, 
padrastos abusivos, mães egoístas e sexualmente descontroladas. 
O discurso público e o tipo de intervenção social que assenta 
nesta cissão público/privado suporta, como salientámos, os 
indivíduos, mas em acordo com uma lógica que os responsabiliza 
pela sua inserção marginal nos sectores produtivos da sociedade, 
removendo do âmbito do debate a esfera da economia política. 
Citando o título de um livro de Jacques Donzelot, podemos dizer 
que assistimos em Cabo Verde à invenção do social e ao declino 
do político (DONZELOT 1984). Nesse regime, como Nikolas 
Rose tem frisado, a família torna-se objecto fulcral na prática 
de governo dos indivíduos (ROSE, 1987, 1989; DONZELOT, 
1977). Não surpreende, portanto, a centralidade da questão do 
agregado doméstico e a avaliação da sua ‘funcionalidade’ no 
debate contemporâneo sobre a pobreza e a infância em risco em 
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Cabo Verde. Reconhecemos aqui, aquela nova forma de governo 
que Rose tem descrito no contexto europeu, no qual a família tem 
um papel central, ou então no qual, algumas situações desejáveis 
(trabalho, tranquilidade, segurança, bem estar, saúde, efi ciência) 
poderiam, supostamente, ser produzidas através da gestão da 
organização residencial, doméstica, sexual e do cuidado das 
crianças na forma da família privada (ROSE, 1987, p. 67).
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