
 

 
 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROJETOS INSCRITOS EM 2015 – 1ª CHAMADA (LISTA PROVISÓRIA) 

 
Título do Projeto 

 
Resumo Participantes Período Observação  

 
FAMÍLIA E MIGRAÇÕES: ESTUDOS 
COMPARATIVOS DA EMIGRAÇÃO 
CABO-VERDIANA PARA A EUROPA E 
OS EUA 

O projeto tem em vista compreender as 
transformações das famílias cabo-verdianas 
expostas aos efeitos da globalização. Nesse 
sentido, pretende analisar de forma aprofundada 
a relação entre a globalização, fluxos 
migratórios e a plasticidade da família cabo-
verdiana para se ajustar às políticas públicas dos 
países de acolhimento. 

Pierre-Joseph Laurent: Antropólogo, 
professor/Investigador, UCL (Coord-UCL) 
Crisanto Barros, Sociólogo (Coord. Uni-CV), 
docente/investigador PPGSCS-LPCS; 
Clementina Furtado: geógrafa e cientista social, 
docente/investigadora, CIGEF; Eufémia Rocha, 
Antropóloga, docente/investigadora no DCSH-
LPCS; Andréa Lobo, Antropóloga, 
docente/investigadora no DAN-ICS-UnB; 
Cláudio Furtado, Sociólogo, 
docente/pesquisador CEAO-UFBA; Iolanda 
Évora, Psicóloga, docente/investigadora no 
CeSA-UL 

 
2014-2016 

 
Financiamento 
direto da 
FNRS-UCL 

MÚSICAS EUROPEIAS DO SÉCULO 
XIX EM CABO VERDE E A SUA 
CONVERSÃO EM “TRADICIONAL” 
 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo traçar 
esse processo, revelando: a entrada dessas 
músicas no arquipélago, num contexto 
internacional em que a sua difusão verifica-se 
um pouco por todo o mundo; os exemplos da 
presença dessas músicas nos momentos de lazer 
e convívio no arquipélago, ao longo de todo o 
século XX; a sua permanência como um dos 
itens do património musical cabo-verdiano. 
Desde finais do século XIX, em que elas 
constituíam modas que foram seguidas por 
públicos de vários países, num momento em que 
ainda se estava longe do termo globalização 
entrar no vocabulário quotidiano, até os nossos 
dias, quando o conceito de world music – com 
as discussões e implicações 
 

Gláucia Nogueira. Doutoranda em Patrimónios 
de Influência Portuguesa no CES-Universidade 
Coimbra 

2015-2019 Financiamento 
Bolsa 
Doutoramento – 
CAPES-Brasil 



Título do Projeto 
 

Resumo Participantes Período Observação  
 

DADOS ELEITORAIS DE CABO VERDE 
EM 25 ANOS DE REGIME 
DEMOCRÁTICO (1991-2016) 

 
 

Esta proposta de projecto de pesquisa tem dois 
objectivos principais. Por um lado, fazer um 
levantamento de dados sobre as diversas 
dimensões das eleições e dos resultados 
eleitorais do Cabo Verde democrático, entre 
1991 e 2016. Por outro lado, fazer uma 
publicação, em livro, dos dados levantados, na 
qual os mesmos serão apresentados de forma 
sistematizada e organizados de acordo com a 
natureza de cada uma das três eleições 
instituídas no país. 

Prof. Daniel Costa. Doutorando em Ciências 
Sociais e Políticas. DCSH-Uni-CV 

 
2015-2017 

 
Sem 

financiamento 

PERCEPÇÃO DE RISCOS E MUDANÇA 
CLIMÁTICA ENTRE AGRICULTORES 
E PRODUTORES RURAIS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DE RIBEIRA SECA, 
ILHA DE SANTIAGO, CABO VERDE 

 O presente projecto tem como premissa inicial 
a produção de conhecimento para o 
aprimoramento de políticas e programas sociais 
que abarcam questões rurais e urbanas ligados à 
vulnerabilidade socioeconômica, tendo como 
espaço empírico a Bacia Hidrografica de 
Ribeira Seca, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 

Professor/Investigador Vladmir Silves 
Ferreira. Doutor em Ciências Sociais pela 
Uni-CV/UFRGS 

 
S/D 

 
Sem 
Financiamento 

DINÂMICAS DE GÊNERO EM CABO 
VERDE (CAPES/AULP) 

Este projeto insere-se na cooperação entre a 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) e a Universidade de Cabo Verde 
(Uni-CV), com a participação da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) e da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). O projeto 
propicia a mobilidade acadêmica docente e 
discente, em todos os níveis de ensino, com o 
objetivo de fortalecer e qualificar os estudos de 
gênero desenvolvidos no PPGCS da Uni-CV e 
no Centro de Investigação e Formação em 
Género e Família, e abordagens comparativas 
no PPG em Ciências Sociais da Unisinos. 

 

Coordenação: Miriam Steffen Vieira e Eufémia 
Vicente Rocha 
 
Missões de estudo: 
Pós-doutorado: Celeste Fortes, Eurídice 
Monteiro, Jacqueline Britto Pólvora, José Carlos 
Gomes dos Anjos, José Rogério Lopes, Laura 
Cecília Lopez e Rodrigo Leistner. 
 
Doutorado sanduíche: Hilarina Santos, Marina 
Seibert Cezar, Melissa Demari. 
 
Mestrado Sanduíche: Talina Silva, Osvaldina 
Coronel e Auxília Cruz. 
 
Graduação sanduíche: Anelise Schierold, 
Antonio Sanchez Martins, Isabel Maria Paris da 
Cruz, Ismael Pereira Mendes, Lívio Spencer, 
Suélen Acosta. 
 
 
 
 
 

 
2014-2016 

Financiamento 
Capes AULP 



Título do Projeto 
 

Resumo Participantes Período Observação  
 

 DINÂMICAS DE GÊNERO E 
VIOLÊNCIA NA PRAIA/CABO VERDE 
(CNPq) 

A pesquisa tem como tema central a análise de 
processos de construção de legalidades e 
políticas públicas de género. Com base no 
contexto de criminalização da violência de 
género em Cabo Verde e levando-se em 
consideração a circulação de ideias em espaços 
transnacionais, o projeto será desenvolvido em 
três escalas: 1) no processo de elaboração de 
políticas, enfocando o debate público em torno 
da Lei da VBG e os principais agentes do 
campo; 2) nos usos das leis, através de uma 
etnografia num serviço de justiça; e 3) nas 
tensões de gênero advindas das experiências 
individuais de mulheres e homens, a partir de 
suas trajetórias afetivo-sexuais, num contexto de 
intenso debate público em torno de 
configurações de gênero. 

Coordenadora: Miriam Steffen Vieira, 
Docente/pesquisadora UNISINOS 
 
Assistente de pesquisa/Iniciação Científica: 
Evandra Moreira, Angélica Nunes. 
 

2014-2015 Financiamento 
da CNPQ 

NAÇÃO E IDENTIDADE: A 
SINGULARIDADE DE CABO 
VERDE 

A questão da homogeneidade, versus 
heterogeneidade identitária, persiste na 
discussão entre os investigadores em torno 
da demonstração das diferentes 
possibilidades de compreensão do assunto, 
aplicado ao caso de Cabo Verde, cujos 
parâmetros de análise partem da 
especificidade do arquipélago nas origens 
da sua formação identitária. Existe um 
conjunto de categorias que remetem para a 
utilização de conceitos diferenciados, 
relativamente à identidade. 

João Paulo Carvalho e Branco Madeira, 
Docente-DCSH, Doutorando ISCSP 

 
 

2011-2015 

 
Financiamento 

Bolsa 
Doutoramento 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Título do Projeto 
 

Resumo Participantes Período Observação  
 

GÊNERO, RELAÇÕES DE PODER E 
RESISTÊNCIA: NARRATIVAS DE 
MULHERES E HOMENS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIAS NA RELAÇÃO 
CONJUGAL EM CABO VERDE 
 

O presente projecto tem como propósito, 
abordar as violências que ocorrem na relação 
conjugal, a partir da percepção de mulheres e 
homens que vivenciam/vivenciaram o drama 
da violência em Cabo Verde. Para pensar a 
complexidade dessa relação em sua interface 
com o contexto sociocultural/classe social e 
género, propõe-se, explorar a contribuição 
das perspectivas feministas que marcaram, 
em diferentes momentos, discussões sobre o 
poder/violência, em diálogo com a produção 
das antropológicas feministas e proposta de 
alguns sociólogos como é o caso de Michel 
Foucault e Anthony Giddens que prestando 
atenção à “diferença”, oferecem perspectivas 
promissoras para o trabalho da desconstrução 
da “naturalização das desigualdades 

 
Carmelita Afonseca, Docente/Investigadora 
DCSH, Doutoranda em Antropologia 
Social na Universidade Federal do Santa 
Catarina 

 
2012-2016 

 
Financiamento - Bolsa da 

CAPES 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 
E POPULAÇÕES LOCAIS: 
EXPERIÊNCIAS EM CABO VERDE E 
NO BRASIL  
  
 

A pesquisa visa estudar projetos de 
desenvolvimento e de modernização 
econômica e suas consequências sociais e 
ambientais sobre populações locais, em uma 
perspectiva comparada. Trata-se de 
evidenciar lógicas sociais e processos de 
dominação que perpassam a implantação de 
grande projetos nos contextos específicos do 
Maranhão e de Cabo Verde. Trabalha-se com 
a hipótese de que nos distintos contextos 
sociais (da Amazônia oriental e do 
Arquipélogo africano), os empreendimentos 
que vêm sendo gestados assumem uma 
perspectiva neodesenvolvimentista que 
desconsidera, na processo de implantação, os 
saberes locais. A comparação permite 
evidenciar, ainda, especificidades das 
estratégias de implantação por empresas e 
governos e os processos de resistência 
engrendrados.   

 

Maria de Lourdes Gonçalves, Doutora em  
Antropologia e Desenvolvimento Social. 
Docente/Investigadora ECCA 

Equipe Coordenador   

Prof. Dr. Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior 
(Doutor em Ciências Humanas – Sociologia – 
pela UFRJ)  

Pesquisadores Associados  

Profa. Dra. Madian de Jesus Frazão Pereira 
(Doutora em Sociologia pela UFRN e 
professora do DESOC/UFMA;Profa.Dra. 
Cíndia Brustolin (Doutora em 
Sociologia/UFRGS; Professora do 
DESOC/UFMA) Prof. Dr. Samarone 
Carvalho Marinho (Doutor em Geografia 
Humana/USP; Professor do Departamento de 
Geociências/UFMA);  

 

 
 
2015-… 

FAPEMA – 
FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À 
PESQUISA E AO 
DESENVOLVIMENTO  

CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO DO 
MARANHÃO  

 



 
 
 
 
 
 

Título do Projeto 
 

Resumo Participantes Período Observação  
 

O ACESSO E A PERMANÊNCIA NO 
PARLAMENTO NACIONAL 
EM CABO VERDE (1991-2011): Um olhar 
sobre a influência das regras eleitorais e 
dos partidos políticos na construção de 
carreira política 
 

O projeto propõe a compreensão de carreiras 
políticas dos deputados da nação cabo-verdiana 
no período de 1991 (data da primeira eleição 
multipartidária e da primeira 
alternância política no contexto do país 
independente) a 2011 (data da ultima eleição 
legislativa no país). Com este estudo pretende-
se analisar de que modo a estrutura político-
institucional existente em Cabo Verde, onde as 
candidaturas ao parlamento são 
apresentadas em listas fechadas dos partidos 
políticos, influenciam a configuração e o tipo de 
carreiras políticas dos eleitos deputados da 
nação (durante o período supracitado 

Anilsa Sofia C. Gonçalves, Mestre em 
Ciência Política – UNICAMP -Brasil 

 
2013-2015 

 
Financiamento 

bolsa de 
mestrado - 

CAPES 

 
 


