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José Carlos Dos Anjos (Coordenador PPGCS e docente da Uni-CV); 

Miriam Vieira (Docente no PPGCS  na Unisinos e colaboradora no PPGCS da Uni-CV);  
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM GÉNERO E FAMÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO E CIENCIAS SOCIAIS 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

FLUXOS E PERCURSOS: GÉNERO, SEXUALIDADE E DINÂMICAS FAMILIARES EM CABO VERDE 

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE CABO VERDE – 4 E 5 DE JUNHO DE 2013 

 
I – CALL FOR PAPERS 

 
1. Enquadramento: 
 

Apesar das problemáticas de género e família serem bastante discutidas a nível internacional, e de terem 
ganho terreno nos países africanos no bojo de projectos de desenvolvimento e lutas pela ampliação da 
democracia, em Cabo Verde, continuam ainda um campo relativamente pouco explorado.  

A necessidade premente do aprofundamento do quadro teórico-conceptual das relações de género na 
academia, conduziram o Centro de Investigação e Formação em Género e Família – CIGEF e o Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Uni-CV à criação do projecto Laboratório de Investigação em 
Género. O projecto visa consolidar uma trajectória de pesquisa em género e família, iniciada pelo CIGEF 
através das actividades que vem realizando, cristalizadas em eventos públicos como o Olhares de Mulheres 
Sobre Cabo Verde (2010), As Mulheres em Cabo Verde: Experiências e Perspectivas (2010) e Jornadas de 
reflexão sobre a problemática de género, família e violência (I – 2011 e II - 2012). 

Assim, no âmbito do LIG, o CIGEF e o PPGCS, organizam o Seminário Internacional “FLUXOS E 
PERCURSOS: GÉNERO, SEXUALIDADE E DINÂMICAS FAMILIARES EM CABO VERDE”.  

O Seminário, será o momento de apresentação pública e discussão dos projetos e resultados das pesquisas 
desenvolvidas no âmbito do projeto LIG, bem como de intercâmbios de conhecimento entre especialistas que 
interessam pela pesquisa nas áreas de género e dinâmicas familiares, envolvendo importantes centros de 
pesquisa, e por conseguinte, possibilitar uma conexão entre uma agenda endógena de pesquisa com 
produções internacionais e a constituição de equipas de pesquisa internacionais. 

Por fim, sendo o principal objectivo do projecto LIG, o inventivo à pesquisa em diversos níveis do 
conhecimento, treinando jovens pesquisadores nos estudos de género e família em Cabo Verde, o Seminário 
Internacional será um momento privilegiado para o diálogo destes jovens pesquisadores com pesquisadores 
seniores.   

 

2. Objectivos do seminário: 
 
• Debater a realidade particular e concreta de Cabo Verde em matéria de género e família;  
• Divulgar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do LIG, em todos os níveis do conhecimento: a) 

trabalhos elaborados por estudantes de graduação; b) pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento 
por mestrandos/as e doutorandos/as; e c) trabalhos de pesquisadores e docentes; 

• Incentivar a pesquisa em género e família por estudantes cabo-verdianos, em todos os níveis do 
conhecimento (graduação e pós-graduação); 

• Disseminar conhecimentos sobre género e família para público académico e sociedade cabo-
verdiana; 

• Consolidar um intercâmbio internacional de pesquisadores cabo-verdianos e/ou que pesquisam sobre 
Cabo Verde no âmbito dos estudos de género e da família 
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3. Metodologia de trabalho: 
 

O Seminário Internacional será realizado nos dias 4 e 5 de Junho, nos turnos da manhã e da tarde. No 
primeiro turno, serão apresentadas conferências por pesquisadores internacionais e nacionais e o segundo, 
será reservado à interlocução entre conferencistas e jovens pesquisadores/as, nas temáticas de especialização 
do LIG. 

Por forma a conferir maior visibilidade ao seminário internacional e às temáticas abordadas, haverá ainda a 
oportunidade de, em parceria com o Núcleo de música e/ou dos jovens talentos da Uni-CV, proceder à 
abertura e o enceramento com audição pública de algumas letras da música cabo-verdiana que versam sobre 
as questões de género e da família. 

 

4. Temas sobre as quais incide o seminário  
 

Subtemas  Resumo   

I: Género, família e 
experiências de 
masculinidades em Cabo 
Verde  

 

Interessa investigar as relações entre as categorias de género e família e 
que buscam desnaturalizar associações que subordinam estas 
problemáticas às exigências das agendas públicas de regulação e 
estabilização familiar em Cabo Verde. Ademais, busca reflectir sobre 
reconstrução de masculinidades alternativas ao modelo tradicional, no 
contexto da promoção da igualdade de género em Cabo Verde. 

II: Género e migrações Analisa a migração como um processo de autonomização pessoal da 
família e de um contexto de vida marcado por significados identitários de 
género “encarcerantes” mas não determinantes.  

III: Género e violência Interessa indagar sobre as representações associadas à honra familiar, 
violência e masculinidade através da reconstrução das narrativas das 
diversas formas de expressão da violência contra mulheres e homens  

IV: Género e 
desenvolvimento 

Enfoca as dimensões de género das performances políticas que 
possibilitam O controle dos nexos de relações internacionais que facultam 
recursos e constituem agendas de desenvolvimento.  
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

FLUXOS E PERCURSOS: GÉNERO, SEXUALIDADE E DINÂMICAS FAMILIARES EM CABO VERDE 

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE CABO VERDE – 4 E 5 DE JUNHO DE 2013 

 
II - PROGRAMA 

 

 

04.06.2013, Terça-feira 

 

08:45-09:00 RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS 

09:00-09:45 SESSÃO DE ABERTURA 

Atuação Carlos Romeu & Grupo 

Alocução da Sra. Presidente do ICIEG – Dra. Talina Silva  

Alocução do Magnífico Reitor da UniCV - Doutor Paulino Lima Fortes 

Alocução da Sra. Representante do UNFPA – Dra. Nélida Rodrigues 

 

09:45-10:00 Apresentação do projecto Laboratório de Investigação em Género pela Directora do CIGEF –  

 Dra. Carmelita Silva  

 

10.00-11:20  

PAINEL I - GÉNERO, FAMÍLIAS E EXPERIÊNCIAS DE MASCULINIDADE EM CABO VERDE  

Moderador: Doutor Odair Varela (ISCJS) 

Religião e Cultura: A Influência da Religião Católica na Reprodução da Dominação Masculina em 
Cabo Verde – Adilson Semedo  (UniCV) 

Concepções de Maternidades e Paternidades no Interior de Santiago – Carmen Cruz (INE)  

Género, Família, Sexualidade: Os conceitos que sustentam o desenho das políticas públicas – 
Maritza Rosabal (ONUMulheres) 

Mariage et divorce au Sénégal – Fatou Dial (Université Gaston Berger, Saint-Louis) 

 

11:20-11:35 Coffee Break  

11:35-12:30 Debate 

12:30 -14:00 Almoço 
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14:00-16:15 

GRUPO DE TRABALHO I 

Moderador: Mes. Vladmir Ferreira (ECCA/UniCV) 

• Género e ensino superior em Cabo Verde: um estudo sobre a assimetria na escolha vocacional dos 
cursos de formação em Cabo Verde – Neusa Freire 

• Os desafios das famílias cabo-verdianas na educação dos filhos: o caso das famílias da localidade de 
Chão de Lavada (Chão Bom) – Tarrafal de Santiago – Austelino Tavares 

• As representações sociais de professores (as) do ensino Secundário sobre género e sexualidade – 
Sueli Cruz 

• O papel da mulher e multifuncionalidade da Agricultura – Evandra Moreira 

• Assédio sexual no contexto político cabo-verdiano – Riga da Silva 

 

16:15-16:30 Coffee Break 

 

16:30-18:00 

PAINEL II – GÉNERO E MIGRAÇÕES  

Moderadora: Doutora Clementina Furtado (DCT/UniCV)  

Les infirmières migrantes africaines en Grande Bretagne: motifs de migration et trajectoires 
socioprofessionnelles -  Angèle Flora Mendy (UNIL, Suíça) 

M t’studa p’m k ter vida k nha mãe tem”. Género, Família e Educação em Cabo Verde – Celeste 
Fortes (DCSH-SV/UniCV) 

Performance totale : le batuke des femmes de l’île de Santiago (Cap-Vert) – Cécile Canut 
(Universidade Réne Descartes) 

 

05.06.2013, Quarta-feira 

09:00-10:45 

PAINEL III – GÉNERO E DESENVOLVIMENTO 

Moderadora: Mes. Carla Carvalho (ENG/UniCV) 

Direitos das Mulheres e Políticas Públicas em Cabo Verde (1991-2011) -Adelsia Almeida (Espaço 
Aberto - Safende) 

L’élaboration de politiques «genrées» par le Gouvernement burundais: une question d’ownership? - 
Justine Hirschy (UNIL - Suíça) 

A transversalidade de género no currículo das escolas públicas do Acre - Izis silva (UFAC - Brasil) 

Género e desenvolvimento - Paulino Moniz (Laço Branco-Cabo Verde) 
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Incorporação da perspectiva transversal de género nas políticas públicas: Moçambique e Cabo Verde 
– Daniele Lopes & Angèle Flora Mendy (UNIL - Suíça) 

 

10:45-11:00 Coffee Break 

11:00-12:00 Debate 

 

14:00-16:15 

GRUPO DE TRABALHO II 

Moderadora: Doutora Iolanda Évora (CES-NOVA, Lisboa) 

• Representação social dos rastafáris sobre a feminilidade/masculinidade – Luísa Barradas 

• Relações de poder no espaço doméstico em Cabo Verde: estudo de caso na localidade de Rincão – 
Ana da Moura 

• Género e representação política em Cabo Verde – Simónica Furtado 

• Participação das mulheres nas estruturas partidárias em Cabo Verde nos anos de 1990 a 2011 – 
Adilson Furtado   

• A imigração em Cabo Verde: o caso da integração dos imigrantes Guineenses na cidade da Praia – 
Vera Afonso 

• Prostituição como modo de vida dos Jovens e Adolescentes em Cabo Verde: uma análise sociológica 
– Edneia Gonçalves e Alicia Pereira 

 

16:15-16:30 Coffee Break 

 

16:30-18:00 

PAINEL IV – GÉNERO E VIOLÊNCIA  

Moderadora: Elsa Fortes (ICIEG) 

A Representação da Violência de Género Contra as Mulheres nos Jornais de Cabo Verde - Isis 
Fernandes (LDR) 

Género e poder: abordagens analíticas - Miriam Vieira (Unisinos - Brasil) 

A lei VBG de Cabo Verde – Principais aspectos no contexto actual dos constrangimentos e desafios - 
Clovis Isildo Silva (Assembleia Nacional)  

 

18:00-18:30  

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

Actuação do Grupo – Casa da Música Uni-CV 

Doutor J. Carlos dos Anjos (PPGCS, Uni-CV) 
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III - RESUMOS DE COMUNICAÇÕES 

Resumo Nota Biográfica 

 
Título: Religião e Cultura: A Influência da Religião Católica 
na Reprodução da Dominação Masculina em Cabo Verde 
 
Está comunicação expõe os resultados da pesquisa que objetivou 
compreender o quadro estrutural que rege as interações entre os 
indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, 
mostrando que este traduz uma forma de estar, ser e sentir que 
compõem o conjunto de criações que o homem, no arquipélago 
de Cabo Verde, forjou ao longo de séculos. Que papel social 
atribuiu a sociedade cabo-verdiana ao masculino e ao feminino? 
Dado que a Igreja foi o principal agente de socialização e de 
controlo social que o arquipélago conheceu durante séculos, a 
construção social do masculino e feminino baseou-se em 
preceitos normativos cristãos? Estas são algumas questões que a 
referida pesquisa intentou abordar, averiguando se pela definição 
dos papéis sociais do homem e da mulher e pela regulamentação 
das suas relações, o Catolicismo é um dos moldes institucionais 
a partir do qual estruturou-se e ainda estrutura as relações sociais 
de género em Cabo Verde.  
 

 
Adilson Semedo. Assistente Graduado 
no Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas na Universidade de Cabo 
Verde. Doutorando em Sociologia. 
Investigador integrado no Instituto de 
Sociologia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (ISFLUP). 
Bolseiro da FCT com comparticipação 
do Fundo Social Europeu e dos fundos 
do MCTES /FCT. Mestre em Estudos 
Africanos (Variante Antropologia 
Sociocultural), Licenciado em Ciências 
Sociais. 

 
Título: Concepções de maternidades e paternidades no 
interior de Santiago. 
 
Este estudo sobre as concepções de maternidades e paternidades 
no interior de Santiago, especificamente em Ribeira da Barca, 
visa analisar como as técnicas utilizadas no parto determinam a 
forma como se  constitui a noção de pessoa, o que abre um 
diálogo sobre as construções de concepções de maternidade e 
paternidade. Essa reflexão passa necessariamente por uma 
discussão da noção de pessoa como um individuo total 
indivisível, onde não existe uma fronteira visível entre a 
natureza e cultura.” 
 

 
Carmen Cruz. Licenciada em Ciências 
da Comunicação pela UBI-Portugal; 
Mestre em Ciências Sociais pela 
UNICV. 
Experiencia profissional: responsável 
pela Relações Públicas e Cooperação no 
INE; Responsável do Gabinete de 
Comunicação e Imagem na ANAC; 
Formadora em Atendimento; Consultora 
de CEDEAO na área de difusão; 
Docente na UNICV no Curso de 
Relações Públicas e Secretariado 
Executivo. 
Actualmente desempenha o cargo de 
coordenadora do gabinete do Presidente 
da INE e responsável de Relações 
Públicas e Cooperação. 
 

 
Título : Género, Famílias, Sexualidade. Os conceitos que 
sustentam o desenho das políticas públicas 
 
Na sequência do processo de desenvolvimento de uma política 
de género em Cabo Verde, tanto ao nível do Governo como de 
várias instâncias da Sociedade Civil, com particular destaque 
para as ONG, em 1994, foi criado o Instituto da Condição 
Feminina, o qual desde 2006, passou a denominar-se Instituto 
Cabo-verdiano de Igualdade e Equidade de Género, que é a 
instituição governamental, encarregue da coordenação das 
acções nesta área. No desenvolvimento do seu trabalho, umas 
das questões que tem vindo a discutir é o entendimento sobre o 

 
Maritza Rosabal. É Licenciada em 
História pela Universidade da Havana. 
No seu percurso profissional, iniciado 
em Cabo Verde em 1981, destaca-se a 
sua actividade como técnica da área de 
estudos e planeamento do Ministério de 
Educação e de docente nas instituições 
de formação de professores. Desde 
1994, colabora com organizações não-
governamentais de apoio ao 
desenvolvimento das mulheres. A partir 
de 2003, vem realizando inúmeros 
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conceito de género e as implicações que a adopção de 
determinadas perspectivas implica. Neste trabalho apresentamos 
o estado de apropriação da categoria género, pelas instituições 
públicas e da sociedade civil, em Cabo Verde, na sua interface 
com as representações que circulam sobre a família e a 
sexualidade. Procuramos estabelecer os vínculos entre o estado 
de discussão sobre essa categoria e a influência no delineamento 
das políticas públicas e da produção de informações, que tem 
como resultado a discriminação das famílias, que não se 
enquadram num modelo conjugal e heteronormativo e uma 
abordagem biologizante da sexualidade. 
 
 
 

trabalhos para o ICIEG, entre os quais se 
destacam a coordenação da elaboração 
do Relatório do Objectivo 3 do Milenio, 
do Plano Nacional de Igualdade e 
Equidade de Género 2005-2011, do 
Plano Estratégico para o Centro de 
Investigação em Género e Família da 
Uni-CV, e do Relatório CEDAW-2010. 
Atualmente é Programme Office da 
ONUMulheres em Cabo Verde. 
 
 
 

 
Título: Mariage et divorce au Sénégal 
 
En Afrique sahélienne, le mariage demeure la norme sociale 
largement prédominante, tant pour les femmes que pour les 
hommes et le célibat définitif reste relativement rare. C'est le cas 
au Sénégal, où le mariage constitue l'un des principaux 
événements structurants de la vie des individus, hommes comme 
femmes : il reste un passage obligé vers la majorité sociale et 
demeure une condition essentielle à l'épanouissement individuel. 
Pourtant ce passage est de plus en plus tardif. C'est une véritable 
révolution silencieuse qui s'est opérée durant ces cinquante 
dernières années à Dakar. Le recul de l'âge au mariage est 
important. Dakar faisait partie des villes où l'âge au mariage des 
jeunes filles était parmi les plus précoces du continent.  
 
Paradoxalement, la question du divorce, qui concerne à Dakar 
environ un mariage sur trois reste encore peu étudiée, son 
importance étant masquée par l'ampleur du remariage. L'étude 
du divorce constitue cependant une porte d'entrée pour analyser 
la place des femmes dans la société sénégalaise. Adopter cette 
perspective suppose la prise en compte des rapports entre les 
femmes et les hommes comme des rapports sociaux, structurant 
l'ensemble de la société. 
 
Comment dans une société où le mariage est incontournable, le 
divorce est-il aussi répandu ? C’est à cette question que nous 
allons essayer d’apporter une réponse en mettant en évidence 
l'importance de la mobilité matrimoniale et la complexité des 
parcours matrimoniaux des femmes à Dakar 
 

 
Fatou Dial. Est docteur d’Etat en 
sociologie de l’Université de Paris X, 
chercheur à l’Institut Fondamental 
d’Afrique Noire. Sa thèse intitulée « Le 
parcours matrimonial des femmes à 
Dakar : Subir le mariage, s’approprier le 
divorce ? » a été publiée chez Karthala 
sous le titre Mariage et divorce à 
Dakar, Itinéraires féminins. 
Ses travaux portent sur la sociologie de 
la famille, le mariage, le divorce, la 
polygamie, les rapports entre 
femme/homme, la santé reproductive, 
l’excision, la migration, les notions de 
ménage et famille en Afrique et en 
Europe, les effets du changement 
climatique sur les ménages ruraux et la 
mobilité des enfants. 
 

 
Título: Les infirmières migrantes africaines en Grande 
Bretagne : motifs de migration et trajectoires 
socioprofessionnelles1 
 
Traditionnellement, la migration internationale des personnels 
qualifiés est avant tout une migration 
masculine (Jolly et Reeves 2005). Cependant, la proportion des 
femmes dans les migrations internationales n’a cessé de croître 
pour atteindre 49% en 2000 (BIT, 2003 :9). La croissance de la 
migration féminine en provenance d’Afrique subsaharienne 

 
Agele Flora Mendy. Est enseignante 
chercheuse à l’Université de Lausanne, 
en Suisse. Elle a soutenu une thèse en 
2010 sur la migration internationale des 
médecins africains en Grande Bretagne, 
en France et en Suisse. Parallèlement, 
Angèle Mendy a travaillé sur des projets 
de développement en rapport avec les 
questions de genre, au Cap Vert, au 
Mozambique, en Guinée Bissau et au 



 
 
 
 

9 
 

constitue sans aucun doute l’un des changements majeurs de la 
tendance migratoire africaine de ces dernières décennies (UN, 
2006). Des études empiriques montrent qu’il existe des écarts 
significatifs dans les réponses des femmes et des hommes sur 
des questions comme les raisons de leur départ, leurs 
responsabilités à l’égard des membres de la famille restés au 
pays ou encore l’expérience de la vie en migration, leur rapport à 
la société d’accueil, le travail, l’orientation vers le retour (Jolly 
et Reeves, 2005 ; Morokvasic, 2008)2. 
 
D’après Boyd and Grieco, (2003), la dimension du genre affecte 
la façon dont les migrants s’adaptent à leur nouveau pays d’une 
part, l’étendue des relations avec leur pays d’origine ainsi que la 
possibilité d’un retour et d’une réinstallation réussie, d’autre 
part. 
 
La tendance est particulièrement marquée dans le domaine de la 
santé où la demande internationale de personnels infirmiers est 
forte. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la 
santé (2006), quelques 30 000 infirmières et sages femmes 
formées en Afrique subsaharienne, sont employées dans sept 
pays3 de l’OCDE. Les infirmières africaines sont nombreuses à 
entreprendre une mobilité internationale à la recherche d’un 
emploi dans de meilleures conditions sociales, économiques et 
professionnelles (Kingma, 2007). Elles sont nombreuses à 
migrer en direction de l’Europe, souvent accompagnées de leurs 
enfants. 
 
Pour introduire la problématique de la migration des infirmières 
africaines en Grande Bretagne, ma 
communication sera construite autour des questionnements 
suivants : 
�Dans un contexte marqué par de profondes mutations internes 
et externes, pourquoi les infirmières africaines choisissent-elles 
de partir? 
�Comment les institutions du pays d’accueil influent-elles sur 
les opportunités d’exercer leur profession? 
�Une fois la migration choisie, quelles sont leurs trajectoires 
sociales et professionnelles? 
�Comment tissent-elles des relations socioprofessionnelles et 
quelles relations entretiennentelles avec leur pays d’origine ?  
�Comment leurs carrières sociales et personnelles sont-elles 
marquées par le fait d’être des 
femmes africaines? 
 

Sénégal. En collaboration avec 
l’International Migration Institute (IMI) 
de l’Université d’Oxford, son champ de 
recherche s’élargit  sur la migration des 
infirmières africaines en Europe.  
 

 
Título: “M t’studa p’m k ter vida k nha mãe tem”. Género, 
Família e Educação em Cabo Verde.  
 
Como pode a antropologia contribuir para uma agenda 
endógena de pesquisa nos estudos de género em Cabo Verde 
e/ou entre os cabo-verdianos capaz de produzir leituras 
múltiplas, que evitem a produção de categorias estanques e 
encarcerantes como sejam “mulher cabo-verdiana” ou “homem 
cabo-verdiano”? A partir do trabalho de pesquisa entre mulheres 
cabo-verdianas em Portugal que viajaram para “tirar um curso” e 

 
Celeste Fortes. É Licenciada em 
Antropologia pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
Doutoranda em Antropologia pela 
mesma Faculdade, com o projecto 
Relações de Género e de Poder, 
Narrativas e Práticas de Mulheres 
Cabo-verdianas em Portugal, Holanda e 
Cabo Verde, Desenvolve as suas 
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com mulheres cabo-verdianas em Cabo Verde que não tiveram 
oportunidade de estudar e de possuir os capitais académicos 
altamente valorizados pela sociedade cabo-verdiana, a presente 
comunicação procura evidenciar a valorização que as mulheres 
atribuem à educação como um dos idiomas identitários centrais 
na construção de percursos biográficos diferenciados; 
argumentando que esses percursos biográficos atestam a 
necessidade de construção de agenda de pesquisa dos estudos de 
género, cuja tarefa central deve passar pela pesquisa das 
diferentes estratégias de uso situacional e contextual dos 
diferentes idiomas, nativos, (de género, classe, etnicidade, etc.) 
que obrigam a adopção de olhares pluralizantes sobre o que 
significa “ser mulher cabo-verdiana”, contribuindo, por 
conseguinte, para a heterogeneização da categoria “mulher cabo-
verdiana” e a introdução de novas problemáticas na, ainda 
jovem, agenda de pesquisa dos estudos de género. 
  
 

pesquisas enquanto investigadora do 
Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia (CRIA - Portugal). È 
docente e ponto Focal do CIGEF no 
Pólo do Mindelo 
 

 
Título: Performance totale : le batuke des femmes de l’île de 
Santiago (Cap-Vert). Une recherche en cours.  
Interdit pendant longtemps, le batuke, performance constituée de 
chants, de percussions et de danses, prend depuis les 
Indépendances une place de plus en plus importante dans 
l’espace social féminin de l’île de Santiago et dans les diasporas 
capverdiennes.  
Une grande part des thèmes des lettras renvoie à l’expérience de 
la migration par “celles qui restent”, séparées des siens. La 
mémoire et l’histoire des migrations forcées (à Sao Tomé et 
Principe par exemple) est aussi perpétuée dans les textes de 
batuke. Si l’histoire du Cap-Vert est entièrement fondée sur une 
injonction contradictoire, devenue célèbre, celle « du vouloir 
rester et du devoir partir ou du vouloir partir et du devoir rester » 
(E. Tavares), la parole des femmes, dans les textes de batuke, se 
concentre sur les conséquences de l’éloignement et de la 
séparation. Longtemps perçu comme la trace de l’héritage 
africain et de l’esclavage, le batuke constitue surtout pour elles 
un prodigieux lieu de subversion : les femmes, à travers des 
chants ironiques et la provocation corporelle, critiquant toute 
forme de comportements ou de pratiques, subjectives, sociales 
ou politiques, proposent une version plus contestataire de 
l’expérience féminine capverdienne que celle de la morna par 
exemple. Paradoxalement, l’attrait international pour cette 
pratique musicale a permis à certaines batucadeiras de partir à 
l’étranger et d’internationaliser leur musique. Cette nouvelle 
forme, donnée comme “modernisée”, attire de nombreux 
capverdien(ne)s bien qu’elle s’inscrive dans un tout autre 
contexte de production discursive à propos de la migration, cette 
fois vécue de l’intérieur par les femmes. 
À partir d’une comparaison entre les deux types de batuke au 
Cap-Vert et au Portugal, il s’agira de proposer une analyse de 
l’évolution de la perception de la migration au cours des 
dernières décennies par les femmes, à travers les textes de 
batuke. En fonction des contextes de production des discours et 
de la circulation des récits, il s’agira en outre de s’interroger sur 
l’hétérogénéité des positionnements discursifs et de questionner 

 
Cecile Canut. Professeur des 
universités, Paris Descartes, CEPED  
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le rôle du translocalisme (J. Clifford) dans la circulation des 
textes, de la parole et des êtres humains. L’analyse de discours 
(J.-J. Courtine, Pêcheux, R. Wodack) permet ainsi de mettre au 
jour le rôle de la circulation des discours politiques et sociaux, 
de leur réappropriation et de leur transformation dans les 
pratiques artistiques. Les nouveaux agencements opérés par les 
batucadeiras, s’accompagnent de nouvelles identifications, de 
nouveaux positionnements dans l’espace et le temps, sans pour 
autant rompre avec la dimension contestataire et subversive qui 
se trouve au principe de leur art. 
 
 
Título: Direitos das Mulheres e Politicas Publicas em Cabo 
Verde (1991-2011) 
 
Ao discutir a política pública e os direitos das mulheres em Cabo 
Verde no período democrático (1991 - 2011), não se pretende 
apenas a mera identificação de instrumentos que configuram tal 
política, mas também, desenvolver uma análise que abarca o 
processo de construção e implementação dos mesmos e a 
algumas dimensões da sua efectividade. Na presente 
apresentação procura primeiramente analisar a situação das 
mulheres no mundo de forma geral, e em Cabo Verde em 
particular, a partir de um debate teórico sobre diversos conceitos 
que subsidiaram o estudo. O pano de fundo desta apresentação 
basear-se-á sobretudo, na análise do Plano Nacional de 
Igualdade e Equidade de Género de Cabo Verde, 2005-2009 
uma vez que este constitui um instrumento orientador da política 
com vista á igualdade entre os sexos e a promoção dos direitos 
das mulheres. Os resultados dessa análise apontam para a 
necessidade de sistematização das actividades, melhoramentos 
na definição de estratégias e maior articulação entre os diferentes 
serviços, de modo que as estratégias definidas nos instrumentos 
de políticas se materializem e se traduzam na garantia dos 
direitos das mulheres. 
 

 
Adelsia Almeida. Licienciada em 
serviço social pelo ISCJS e  mestre  em 
Serviço Social  e politica publica pelo  
Instituto Miguel Torga de Coimbra.  
Coordenadora da rede sol – praia 2009- 
2011; Coordenadora de varios projectos 
ligadas ao genero; 
Atualmente é Directora do Espaço 
Aberto Safende e docente no curso de 
serviço social do ISCJS. É Consultora  
na àrea social e de genero. 
 
 

 
L’élaboration de politiques « genrées» par le gouvernement 
burundais: une question d’ownership?  
 
La presente contribution A pour objectif de questioner la notion 
d’ownership (appropriation) à travers l’exemple des politiques 
«Genrées» au Burundi. Ce concept, conçu Comme  une réponse 
aux Échecs  des Plan d’Ajustements a été institutionnalisé en 
2005 lors de la Déclaration de Paris.  Il est defini Comme «le 
degré de controle que les gouvernements bénéficiaires de l’aide 
sont capables d’exercer sur les choix des politiques 
Publiques et  des reformes dans leur pays » (Raffinot 2010). 
Devenu un concept paradigmatique et privilégié par la 
communauté internationale, l’ownership a pris une place 
centrale dans la façon de concevoir les politiques de 
développement. Toutefois, de nombreuses etudes (Harrison 
2001, Bergamaschi 2007, Woll 2008, Castel-Branco 2008, 
Whitfield et Maipose 2008, Raffinot 2010) remittent en question 
son efficacité, les pays bénéficiaires continuant de reproduire les 
discours Et  les pratiques legitimes préconisées 

 
Justine Hirschy. Est doctorante et 
assistante à l’Université de Lausanne 
(Suisse), Justine Hirschy travaille sur les 
politiques internationales de 
développement en Afrique 
subsaharienne. Sa thèse est consacrée à 
l’appropriation (ownership) des 
politiques de développement par le 
gouvernement burundais et elle a 
participé à une recherche portant sur la 
question du genre dans les projets de 
développement. Justine Hirschy a 
également travaillé dans deux ONG 
suisses, ainsi que pour la mission de 
maintien de la paix de Nations unies au 
Burundi.  
 



 
 
 
 

12 
 

Par les Organisations internationales.  Il est possible de 
distinguer deux raisons principales à ce phénomène. 
Premièrement, ayant integre tous les niveaux de la prise de 
décisions des pays bénéficiaires, à travers notamment la mise à 
disposition d’experts ou encore le financement de voyages 
d’études pour les membres du gouvernement burundais, les 
donateurs socialisent les elites nationales à ce qu’ils considèrent 
être les «bonnes pratiques». Deuxièmement, on constate une 
nette Tendance des décideurs à mettre en place lespolitiques 
recommandées par les Organisations Internationales  à la fois 
dans le but d’accroître les montants de l’aide, par manque de 
capacité, ou de légitimer 
Leurs choix politiques. Afin de comprendre ces mécanismes et 
étudier les freins à l’ownership, nous allons nous baser sur le cas 
du En effet, ce pays post-conflit,  fortemente dépendant de l’aide 
a integre le discours Dominant des organisations internationals 
en matière de genre, notamment lors de l’élaboration du cadre 
stratégique de Croissance et de Lutte conte la Pauvreté. Notre  
analyse sera basée sur des observations réalisées lors d’un stage 
d’une année au sein des Nations unies Au  Burundi. 
 
Titulo: A transversalidade de gênero no currículo das escolas 
públicas do Acre 
 
A escola, como um espaço plural, recebe um público oriundo de 
distinta formação social, cultural, econômica. Fatores estes que 
irão intervir na dinâmica de desenvolvimento das atividades 
escolares e, principalmente, no currículo. 
Dentre estes fatores, está a discussão de gênero, um debate  
posto pela sociedade civil, e que necessita acontecer, pois o 
reflexo da violência de gênero e intra-familiar repercute nas 
relações interescolares, além de interferir diretamente na 
aprendizagem da criança e adolescente. 
No Acre, essa discussão vem acontecendo há algum tempo, 
considerando o que diz os PCN's, artigo 8º da Lei Maria da 
Penha, as Orientações Curriculares e outros instrumentos 
pertinentes para a inserção da temática de gênero no currículo 
escolar. A ação mais recente deu-se pela parceria firmada entre a 
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre e Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, e é com essa parceria que o 
Estado pactua seu compromisso para com a temática e pretende 
assim, dar a ênfase necessária que a discussão necessita, e que 
esta tenha reflexo positivo no desempenho do(a) estudante.  
E é esta proposta que trazemos para apresentar neste evento, a 
discussão de gênero no currículo das escolas públicas do Estado 
do Acre, observando ainda todo o aspecto sócio-geográfico-
cultural que nos envolve, um Estado localizado em meio à 
Floresta Amazônica, fazendo fronteira com dois países, Peru e 
Bolívia 

 
Izis Silva. Licenciada em Letras 
Português/Espanhol-UFAC/2005 
Especialização-Educação, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável-FIVE/2008. Especialização-
Gestão de Políticas Públicas com ênfase 
em Gênero e Raça-UFOP/2012.  
Coordenadora de Educação para os 
Direitos Humanos, Cidadania e 
Diversidade- da Secretaria de Estado de 
Educação e Esporte do Acre,  
Coordenadora de Projetos- Centro de 
Direitos Humanos e Educação Popular 
do Acre-CDDHEP. 
 

 
Título: Género e Desenvolvimento 
 
Ao adoptar o género como categoria de análise demonstra-se a 
importância da atenção que se deve atribuir às questões 
reivindicadas actualmente por homens e mulheres, como um 
factor estratégico para o alcance do desenvolvimento. Com este 

 
Paulino Moniz. Licenciado em 
Sociologia, pela Uni-Piaget e 
Coordenador do Laço Branco- Cabo 
Verde. 
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foco são ressaltadas as acções implementadas pelas instituições 
públicas e privadas, no sentido de se materializar a igualdade de 
género, descrita na Carta do Direito Humanos e na Constituição 
da Republica. Por outro lado, será feito um paralelismo, com 
base nos conceitos do género e do desenvolvimento, mostrando 
até que ponto o desafio da equidade de género contribui para um 
desenvolvimento em que todos serão beneficiários de uma forma 
equitativa.  
 
 
Título: A Incorporação da perspectiva transversal de género 
nas políticas públicas: Moçambique e Cabo Verde 

 
Nossa comunicação examina, à partir de uma perspectiva 
comparativa, a incorporação da perspectiva transversal de 
género por toda política pública em Moçambique e em Cabo 
Verde. Nosso trabalho refere-se a orientação oriunda das 
organizações internacionais e o compromisso destes países 
quanto a igualdade de género. Precisamente, nos interessamos ao 
género e a igualdade entre mulheres e homens como condição de 
financiamento por tais organizações. A nível internacional, o 
Moçambique e o Cabo Verde aderiram a numerosas convenções 
sobre os direitos humanos e igualdade entre os sexos. A nível 
nacional, tais países interpretam e incorporam a perspectiva 
transversal segundo seu contexto. Uma leitura dos planos 
estratégicos de desenvolvimento, textos académicos e entrevistas 
qualitativas servem de referência para o desenvolvimento de 
nossa análise 
 
 

 
Daniele Lopes Wohnlich. Doutoranda 
da Universidade de Lausanne. Por sua 
tese, à partir de uma perspectiva de 
género, ele se interessa a incorporação 
da perspectiva transversal de género na 
politicas publicas brasileiras. 
Anteriormente, ele colaborou com a 
equipe de pesquisa do Professor 
François Xavier Merrien nas pesquisas 
SNIS e FNRS. Estas ultimas 
recuperavam uma analise comparativa 
em termos de género e institucional 
sobre as politicas de desenvolvimento 
em Cabo Verde, Moçambique, Filipinas 
e Brasil. Actualmente, Daniele esta 
realizando sua pesquisa de campo no 
Brasil assim como um intercambio 
cientifico junto com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (Brasil). 

Título: A representação da violência de género contra as 
mulheres nos jornais de Cabo Verde 
 
A presente comunicação discorre sobre a representação da 
violência de género contra as mulheres nos jornais de Cabo 
Verde – A Semana, A Nação e Expresso das Ilhas-, ao longo da 
última década do século XXI (2000 – 2010). Atendendo que o 
Jornalismo é considerado um dos participes na construção social 
da realidade, podendo assumir uma função pedagógica e 
contribuir para a formação de conhecimentos sobre varias 
temáticas sociais da contemporaneidade, pode-se pensar que este 
campo também beneficia de questões cujo enfoque parte da 
arena dos Estudos de Género. A aproximação destas duas áreas 
(Jornalismo e Estudos de Género) permite sustentar que os 
conteúdos jornalísticos ajudam a descortinar aspectos arraigados 
na sociedade, que os próprios jornalistas, na condição de seres 
sociais, acabariam por veicular por meio das notícias que 
constroem. Neste sentido, a partir da análise da cobertura 
jornalística da violência de género contra as mulheres, propõe-se 
avaliar a importância e o destaque que a imprensa escrita cabo-
verdiana atribui ao tema, bem como reflectir sobre o papel que 
os jornais impressos nacionais têm tido no agendamento da 
discussão pública sobre a questão, junto da sociedade cabo-
verdiana. 
 
 

Isis Fernandes. Mestre em 
Comunicação e Informação (área de 
Jornalismo e Processos Editoriais) pelo 
Programa de Pós-graduação em 
Comunicação e Informação da 
Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Brasil/CNPq). 
Actua nas áreas do Jornalismo e da 
Docência, tendo já trabalhado em 
algumas das instituições jornalísticas e 
de ensino (secundário e superior) do 
país. 
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Título: Género e poder: abordagens analíticas 
 
Esta apresentação visa dialogar com possibilidades analíticas em 
torno dos estudos sobre violência de género. Serão tematizadas 
algumas abordagens privilegiadas no contexto latino-americano 
e pesquisas recentes desenvolvidas no contexto de Cabo Verde, 
com o objetivo de destacar as apropriações de conceitos como 
patriarcado e género, as interseccionalidades entre eixos de 
diferenciação e o lugar da agência das mulheres nestes 
desenvolvimentos analíticos. 
 
 

 
Miriam Vieira. Mestre em História e 
Doutora em Antropologia Social pela 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, com Pós-doutorado em 
Antropologia Social (CNPq). Professora 
no PPG em Ciências Sociais da 
Unisinos-RS/Brasil, colaboradora no 
PPGCS/Uni-CV e no CIGEF/Uni-CV. 
Pesquisadora nos seguintes temas: 
antropologia feminista, antropologia do 
direito, violência contra as mulheres e 
políticas públicas. Autora do livro 
“Categorias Jurídicas e Violência 
Sexual: uma negociação com múltiplos 
atores”, pela editora da UFRGS, em 
2011. 

 
Título: A lei VBG de Cabo Verde – Principais aspectos no 
contexto actual dos constrangimentos e desafios” 
Nascemos com um sexo biológico e aprendemos ao longo das 
nossas vidas o que é ser homem e o que é ser mulher sendo em 
função do sexo que nos são atribuídos diferentes papéis como 
pessoas, condicionando a nossa forma de ser e estar.  
Nesta óptica e no quadro das relações de intimidade 
estabelecemos ligações de afectividade com outras pessoas 
através das quais surgem uma série de conflitos; alguns 
perfeitamente resolúveis entre as partes, outras, porque 
resultantes da imposição da vontade e do domínio de uma pessoa 
sobre a outra geram um tipo peculiar de violência, hoje 
criminalizada no nosso país como VBG. 
A lei prevê diversas formas de manifestação da VBG e nem 
todas ocorrem numa relação de intimidade como é exemplo o 
assédio sexual. 
A lei VBG de Cabo Verde é muito mais que uma lei meramente 
incriminadora, eis que estabelece um leque variado de normas de 
conteúdo programático. 
Por trazer conceitos complexos este diploma gerou uma série de 
constrangimentos para a sua aplicabilidade com eficácia e 
eficiência a serem ainda ultrapassados, surgindo desta 
circunstância vários desafios a vencer para a sua cabal e 
completa utilização, reservando o futuro algumas indagações 
sobre quais os melhores caminhos a seguir em busca da 
equidade e igualdade de géneros em Cabo Verde.  
Compreender e distinguir a VBG de uma situação de mero 
conflito é crucial para o sucesso deste diploma, pelo que a 
objectividade dos casos reais e concretos não podem ser 
dispensados na busca de se perceber o alcance e os limites de 
suas previsões normativas. 

 
Clóvis Isildo Silva. Licenciado em 
Direito na UFF no Rio de Janeiro, 
actualmente é Juiz de Direito em licença 
ordinária e desde então exercer a 
Advocacia como membro da OACV. 
Foi eleito Deputado Nacional no Circulo 
Eleitoral da Brava nas eleições 
legislativas de 2011 estando a 
desempenhar o seu mandato na 
Assembleia Nacional de Cabo Verde 
onde foi nomeado Presidente da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos 
Direitos Humanos e Comunicação 
Social. É membro fundador do “LASU 
BRANKU” de Cabo Verde e é 
Consultor jurídico tendo participado na 
elaboração do Projecto de lei sobre VBG 
e no livro “Lei VBG anotada” 
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IV – RESUMOS DOS PROJECTOS DE PESQUISA 

i) GRUPOS DE TRABALHO I 

 

 Resumo  Autor 

Titulo: Género e Ensino Superior em Cabo Verde: Um estudo sobre 
assimetrias do género na escolha vocacional dos cursos de formação em 
Cabo Verde. 

Com o presente projecto, pretendemos reflectir sobre as assimetrias de género 
na escolha dos cursos. O interesse pelo assunto, surgiu durante a assistência de 
pesquisa efectuada no quadro do projecto laboratório de investigação em 
Género – LIG, onde pude notar que havia uma assimetria na escolha 
vocacional, ou seja, os estudantes universitários do sexo feminino não estavam 
muito ligados as áreas designadas de Ciências Exactas. E em relação aos 
rapazes observei que não tinham muita preferência pelas actividades/ escolhas 
profissionais que se inserem nos domínios maioritariamente frequentado pelas 
meninas. 

Assim, partindo do pressuposto que a socialização do individuo influência no 
processo de escolha vocacional torne se pertinente o estudo da temática. 

 Com o projecto pretendemos: Compreender os factores que explicam o 
processo de escolha vocacional dos cursos formação de forma assimétrica em 
Cabo Verde; Elaborar um quadro teórico de suporte e de análise das variáveis 
e suas reais dimensões e relações entre si; Comparar os factores explicativos 
da escolha vocacional entre o sexo masculino e sexo feminino; Analisar o 
papel das instituições na socialização dos estudantes no processo de escolha 
vocacional; Analisar a relação entre as ofertas formativas dos ensinos 
Superiores em Cabo Verde a escolha vocacional assimétrica; 

Para o efeito, faremos o recurso as abordagens de carácter quantitativo e 
qualitativo. Far-se-á o levantamento de todos os dados estatísticos junto aos 9 
instituições do Ensino Superiores existente em Cabo Verde, utilizando 
questionários semi-estruturados, a pesquisa documental e a análise do 
conteúdo. 

Neusa Freire. Estudante do 
3º ano do curso de Ciências 
Sociais – Vertente 
Sociologia 

Titulo: Os desafios das famílias cabo-verdianas na educação dos filhos – o 
caso das famílias da localidade de Chão de Lavada (Chão Bom) – 
Tarrafal de Santiago. 

A família consiste num primeiro agente de socialização da criança, visto que é 
no seio familiar que a criança tem o seu primeiro contacto com a realidade. 
Sendo assim, convém ressaltar o papel indispensável que esta possui no 
desenvolvimento do indivíduo. O objectivo deste trabalho é o de compreender 
as dificuldades que as famílias de baixo rendimento enfrentam na educação 
dos filhos. 

Como técnica de recolha de dados, usaremos entrevistas semi-estruturadas, 
observação participante e pesquisas documentais e bibliográficas. 

 

Austelino Tavares. 
Estudante do 3º ano do 
curso de Ciências da 
Educação – vertente 
Desenvolvimento Pessoal e 
Social  
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Titulo: Relações de género e sexualidade nas escolas: Uma análise a partir 
das práticas pedagógicas. 
 

Destaca-se que a escola deve possibilitar o desenvolvimento do pensamento 
crítico a partir da compreensão sobre as diferenças corporais e sexuais que 
culturalmente se cria na sociedade, possuindo um papel fundamental na 
desmistificação destas diferenças, além de ser um importante instrumento na 
construção de valores e atitudes, que permitam um olhar mais crítico e 
reflexivo sobre as identidades de género e sexual. Portanto a nossa pesquisa 
pretende responder a seguinte questão: Como se dão as relações de género e 
sexualidade nas práticas pedagógicas no EB nas cidades da Praia e do 
Mindelo?  

Neste sentido, procuraremos compreender as relações de género nas práticas 
pedagógicas/educativas, através da análise das atitudes e comportamentos do 
(a) professor (a) no que se refere às relações de género e sexualidade entre os 
alunos e alunas; da compreensão das estratégias usadas pelos (as) professores 
na desmistificação de diferenças socialmente construídas em relação a género 
e sexualidade; da análise da abordagem da questão de género e sexualidade 
entre professores e alunos na sala de aula e nos recreios. 

Para cumprir com esses objectivos, basearemos no estudo de Freud e Louro e 
como instrumento de recolha de dados, usaremos a entrevista estruturada e a 
observação. 

Sueli Cruz. Estudante do 3º 
ano do curso de Ciências da 
Educação – vertente  
Educação, Formação e 
Tecnologias de Projectos 

Titulo: O Papel da Mulher e Multifuncionalidade da Agricultura. 

Com o projecto pretendemos compreender o desenvolvimento local a partir do 
papel da mulher e da multifuncionalidade da agricultura, analisando os 
mecanismos da disparidade entre homens e mulheres neste sector. Para a 
recolha de informações, faremos pesquisas bibliográficas, entrevistas 
semiestruturadas, observação participante e histórias de vida.  

Espera-se que as informações recolhidas servirão de “subsídios” para fomentar 
políticas públicas no domínio de género e desenvolvimento rural em Cabo 
Verde. 

Evandra Moreira. 
Estudante do 3º ano do 
curso de Ciências Sociais – 
Vertente Sociologia   

Titulo: Assédio Sexual no Contexto Político Cabo-verdiano 
 

Com o projecto, pretendemos analisar o exercício de assédio sexual no 
contexto político cabo-verdiano. Para tal, indagaremos quais as concepções 
sobre o assédio sexual, e como este se efectiva no contexto político cabo-
verdiano. Portanto, o nosso objectivo é compreender quais as práticas que são 
consideradas de assédio sexual no contexto político cabo-verdiano atendendo 
a questão do género nas estruturas políticas e as relações do poder.  

Para desenvolver esta pesquisa, serão utilizadas diferentes metodologias para 
atender a proposta que este nos estabelece. O trabalho assenta essencialmente 
no método qualitativo de orientação etnográfica. Na parte teórica do trabalho, 
utilizaremos as técnicas de recolha e análise dos documentos. Na parte 
empírica usaremos etnografia tendo por suporte, a técnica de história oral. 

Riga Anilsa da Silva. 
Licenciada em Ciências 
Sociais – Vertente Ciência 
Política    
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ii) GRUPO DE TRABALHO II 

Titulo: Representação social dos rastafáris sobre a 
feminilidade/masculinidade  
 
Este trabalho pretende abordar as representações da masculinidade e 
feminilidade, as relações de género entre o grupo rastafári, a partir da ideia 
da reapropriação da religião e a cultura negra/Africana como sendo elemento 
estruturante e que continue a ser base mais importante para a estruturação das 
suas identidades. Assim nesse trabalho lançamos o desafio de analisar o 
impacto da cultura hibrida e religião sob o género, questionando sobre as 
percepções de género dos rastafáris na Cidade da Praia.  
 
O trabalho visa analisar a construção das relações do género a partir da 
inserção no movimento rastafári e entender o significado de ser homem ou 
mulher para os rastafáris na cidade da Praia. 
  
Para dar conta do objecto proposto, recorre-se a metodologia qualitativa que 
abarca preferencialmente natureza discretiva e interpretativa, visto que é uma 
metodologia de investigação que enfatiza a descrição, tendo como técnica de 
recolha de dados Diário de campo/ etnografia, complementando com a 
entrevista estruturada. 
 

Luísa Barradas. Estudante 
do 4º ano do curso de 
Ciências Sociais – Vertente 
Sociologia   

Título: Relações de poder no espaço doméstico em Cabo Verde: Estudo 

de caso na localidade de Ricão. 

 O presente projecto pretende abordar as relações de poder no espaço 

doméstico em Cabo Verde, especificando o caso da localidade de Rincão. A 

escolha do presente campo de pesquisa, justifica-se pelo facto de nesta 

comunidade as relações de género se manifestam de uma forma dinâmica. A 

comunidade de Rincão apresenta se como uma comunidade com 

características tradicionais onde as principais actividades económicas são 

dependentes da natureza (Pesca, Apanha de Areia e Pedras). Asiste se na 

comunidade de Rincão uma crise no domínio da actividade piscatória, o que 

tem repercutido no aumento do desemprego masculino. Com essa situação o 

papel feminino no sustendo da família tem ganhado uma certa relevância no 

dia-a-dia da comunidade. 

 

As mulheres de Rincão diante da crise no sector das pescas que antes 

constituía na principal fonte de rendimento das famílias desta localidade, 

vêm através das actividades como apanha de areia, pedras e vendas de 

peixes, substituindo o papel de provedor que antes era visto exclusivamente 

como papel masculino. 

 

Com base nestas constatações levantamos a seguinte questão de partida: 

Sendo as mulheres de Rincão as principais provedoras do lar como esse facto 

Ana da Moura. Estudante 
do 4º ano do curso de 
Ciências Sociais – Vertente 
Sociologia   
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reflete nas relações de poder no espaço domestico? 

 

Como objectivo do trabalho procuraremos compreender as relações de poder 

no espaço doméstico e como metodologia, privilegiamos a etnografia e 

entrevistas semiestruturadas. 

 
Titulo: Representação Política em Cabo Verde  
 
Quando se pretende a igualdade política nos regimes democráticos, o género 
é uma categoria analítica imprescindível à compreensão da desigualdade em 
campos que foram considerados neutros.  
 
O conceito de representação política implica estar atento às seguintes 
questões, quem representa o povo, o que é representado e como se dá essa 
representação. A questão de quem pode falar por ou em nome de outro 
tornou-se uma importante fonte de tensão, segundo teóricos.  
Hoje, nos regimes democráticos quem quer que seja o chefe do governo 
dificilmente formaria a sua equipa governativa sem ter a devida 
representação feminina e isso deve-se a um conjunto de medidas que têm 
sido levadas a cabo tanto a nível externo como interno. Assim, se busca 
transcender o aspecto meramente numérico da sua participação, identificando 
as formas em que elas podem incidir nos processos políticos mediante seu 
trabalho, fazendo parte dos organismos de tomada de decisão.  
 
Com isso, a relativa representação das mulheres nas diversas assembleias 
constitui foco de análise e inferências, é neste sentido que pretendemos 
desenvolver a nossa pesquisa. 
 

Simónica Furtado 
Estudante do 4º ano do 
curso de Ciências Sociais – 
Vertente Ciência Política    

Titulo: Participação das mulheres nas estruturas partidárias em Cabo 
Verde nos anos de 1990 a 2011. 
 
As relações humanas passaram nos últimos 100 anos por profundas 
transformações. Não obstante essas mudanças, a paridade entre homens e 
mulheres concretamente no campo político, ocorre de forma tímida. As 
Mulheres continuam sub-representadas nas estruturas partidárias e a maioria 
não se encontram em lugares legíveis dentro do partido. 
 
È neste sentido que procuraremos compreender as atribuições de mulheres 
que estão nas estruturas partidárias em Cabo Verde, analisar os critérios 
utilizados pelos grupos partidários existente em Cabo Verde para o 
recrutamento de mulheres; compreender os entraves da massificação da 
participação da mulher nas estruturas partidárias, analisar a representação de 
mulheres e homens enquadradas nas estruturas partidárias sobre uma maior 
inserção das mulheres nos grupos partidários, analisar os diferentes cargos 
atribuídos as mulheres nas estruturas partidárias. 
 
Para o efeito de recolha de informações, recorreremos análise documental e a 
entrevistas semiabertas. 
 

Adilson Furtado. 
Estudante do 4º ano do 
curso de Ciências Sociais – 
Vertente Ciência Política  

Titulo: A Emigração em Cabo Verde: o caso da integração dos 
imigrantes guineenses na cidade da Praia. 
 
Para a compreender o processo de integração dos imigrantes guineenses na 
cidade da Praia, procuraremos atingir os seguintes objectivos: 

Vera Afonso. Estudante do 
3º ano do curso de Ciências 
Sociais – Vertente 
Sociologia   
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- Identificar as razões que levaram os guineenses a imigrarem para Cabo 
Verde;  
- Identificar os factores que restringem a integração dos Guineenses na 
Cidade da Praia;  
- Caracterizar o perfil dos imigrantes guineenses que fixam residência na 
cidade da Praia;  
- Conhecer o grau de integração socioeconómico dos Guineenses na Cidade 
da Praia. 
 
Como hipótese de trabalho partimos da seguinte premissa - As diferenças 
étnicas, linguísticos e culturais dos imigrantes, associados a baixo nível de 
instrução podem restringir a sua integração em Cabo Verde;  
 
Para o efeito de recolha de informação, levaremos a cabo uma abordagem 
qualitativa, fazendo recurso à entrevista semiestruturada e à análise 
documental. 
 
Titulo: A Prostituição como modo de vida de jovens e adolescentes em 
Cabo Verde: uma Abordagem sociológica.  
 
A presença cada vez mais “visível” de jovens e adolescentes que oferecem 
sexo em troca de dinheiro, principalmente nos dois maiores centros urbanos 
do país (Cidades da Praia e do Mindelo) e nas ilhas com maior vocação 
turística (Ilhas do Sal e da Boavista) foi um das razões que motivaram a 
escolha desta temática para uma investigação além do facto de serem poucos 
os estudos científicos realizados em Cabo Verde sobre esta problemática. 
Logo, intenta-se analisar e compreender a prostituição juvenil como modo de 
vida. A trajectória e contexto sociais, a identidade, o modo de vida e o perfil 
dos jovens e adolescentes que se dedicam a essa prática bem como a relação 
com as instituições e organismos que estão ligados, directa ou 
indirectamente, à prostituição são outros aspectos que se pretende pesquisar. 
 

Edneia Gonçalves e Alicia 
Pereira Licenciadas em 
Ciências Sociais – Vertente 
Sociologia   
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