
RESUMO 
 
Determinada pelo interior, a estruturação social do mundo rural santiaguense co-evolui 
com as estratégias dos agregados familiares cujos chefes são gestores prudentes de 
recursos mínimos e cujo entorno, numa perspectiva histórica e ecossistémica, se 
apresenta far from equilibrium. Os constrangimentos naturais desse entorno moldaram 
na memória dos agentes económicos do mundo rural santiaguense uma ética da 
responsabilidade mais propícia à dimensão da adaptabilidade do que à inovação. Pela 
acção dos seus actores sociais a sociedade/comunidade rural de Santiago de Cabo Verde 
selecciona e hierarquiza as instituições e as actividades de um modo de existência 
(auto)determinado pela incerteza do contexto, pela adaptabilidade das instituições e pela 
(in)disponibilidade às inovações. Neste contexto a agricultura não é a actividade do 
rural santiaguense mas uma das diversas actividades, em torno da criação dos animais e 
em prol da produção dos “alimentos” como estratégia última e permanente do sistema 
(re)produtivo. A incerteza como dimensão quotidiana da sociedade rural é uma noção 
operatória que emerge do longo prazo das crises alimentares e do curto prazo das 
iniciativas familiares. Estas enfrentam sucessivamente o enorme fosso financeiro e 
tecnológico existente entre os objectivos do quadro institucional (assistencialista-
modernizante) e os recursos duma sociedade que recorre à plasticidade das suas 
estruturas sociais e à novidade das acções modernizantes (no seu entorno) para se 
adaptar à artificialização da sua economia de subsistência.   
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SUMMARY 
  
The social structure of the rural world in Santiago is determined by internal forces and 
strongly conditioned by external ones. The social structuration of the rural world in 
Santiago of Cape Verde and the strategies of the families are strongly shaped by a 
dynamic co-evolution. The head of each family unit is a careful manager of the 
resources and the overall environment is far from equilibrium from a historical and 
systemic perspective. The ethical responsibility of the economic agents in the rural 
world of Santiago is more oriented to adaptability than to innovation. This is a result of 
the natural constraints of the environment. Uncertainty, as a routine within the rural 
society, is an operational concept that emerges from the long run food crises as well as 
the short run familiar strategies to overcome the huge financial and technological gap. 
This gap is present in the interaction between the speech and the modernising 
stewardship and the technological and financial resources of the Santiago society. We 
observed that this society is facing the artificialization process of its subsistence 
economy, which stems from the political and technical actions of a new stewardship 
approach. The Santiago community faces this challenge by using the plasticity of its 
social structures and its perception of the novelty of the modernizing actions within its 
environment. 
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