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INTRODUÇÃO 
 

 

 

1. Definição e justificação do tema 

 

A decisão de estudar uma comunidade/sociedade rural africana (de contexto 

insular) deriva de uma condição externa dada por um programa de doutoramento na 

área de estudos africanos. Mas a escolha da comunidade/sociedade alvo do estudo, 

deriva de uma (auto) determinação imposta na selecção e resulta da continuidade dos 

estudos que se iniciaram antes do programa de doutoramento e no ano de 1995, quando 

realizei a primeira experiência de trabalho de campo na zona do presente estudo, que se 

insere no concelho de São Domingos da ilha de Santiago de Cabo Verde. Ao longo 

destes anos desenvolvi pesquisa e trabalho de campo na freguesia de São João Baptista 

(concelho da Praia) e nas freguesias de São Nicolau Tolentino e N.ª Sª. da Luz 

(concelho de São Domingos) abordando a sociedade/comunidade rural na perspectiva 

da interacção que os actores sociais, como gestores de recursos mínimos, entretêm com 

as instituições e a estruturação social camponesas. Trata-se de um só assunto e de um só 

lugar, contrariando a crença de que o antropólogo é um ser muito viajado conhecedor de 

muitos lugares e muitos assuntos. Neste sentido “viajar” é mais sinónimo de 

“mergulhar”, no complexo tecido da sociedade rural santiaguense, sem sair desse lugar 

e voltando sempre ao mesmo assunto, indefinidamente como Sísifo.  

A insularidade é só mais um dos muitos particulares contextos da imensa 

sociabilidade africana. No entanto, este contexto não escapa aos cenários passados, 

presentes e possíveis, que configuram o mundo rural africano tal como é compreendido 

pelas estruturas desenvolvimentistas/modernizantes das esferas políticas nacionais e 



 

 2 

internacionais, e pelos programas da ajuda internacional ao desenvolvimento rural e da 

ajuda alimentar. 

No continente africano, as conjunturas dos diversos países, nomeadamente as dos 

países sub-saharianos, denunciam uma situação de impasse do desenvolvimento 

económico caracterizado por uma dependência externa desmesurada, urbanização 

galopante e desemprego estrutural. A estagnação agrícola1 e a preocupante degradação dos 

solos e défices crónicos de produção de bens alimentares aumentam a dependência externa 

dos países africanos para a satisfação das necessidades de consumo em bens alimentares 

essenciais2. Alguns autores3 haviam já considerado que as estratégias de desenvolvimento 

se limitaram a seguir o modelo colonial de integração do continente africano no sistema 

mundial, não permitindo a emergência de uma revolução agrícola e um processo de 

industrialização acelerado. A produção e a produtividade por família rural  encontram-se 

estagnadas e não surgem  grandes possibilidades de uma certa industrialização, dada a 

ausência do tecido industrial, das estruturas de financiamento e da capacidade tecnológica4. 

Outros autores5 referiram ainda, que o processo de crescimento urbano na África           

sub-sahariana, associado à incapacidade de criação de emprego industrial bem como à 

ausência de uma segurança alimentar de base doméstica, configura fenómenos de 

“urbanização derivada”. Estes fenómenos evoluem no âmbito de uma economia na qual as 

populações adoptam estratégias “defensivas” ou de “minimização de riscos”, que se 

manifestam na diversificação das actividades económicas do agregado familiar6. 

Esta diversificação seguida pelos agregados familiares não sugere a criação do 

trabalho especializado nem o modelo de transição da sociedade agrária do tipo 

ocidental, onde a produção artesanal foi importante para o desenvolvimento do trabalho 

                                                
1 “Low-resource agriculture in Sub-Saharan África is not stagnant, only highly resistant to imposed 

change.” (DOMMEN, Arthur J., Innovation in African Agriculture, Westview Press, Boulder and 
London, 1988, p. 133). 

2 Vêr CONWAY, Patrick, GREENE, Joshua, Is Africa Different?, World Development, Vol. 21, nº 12, 
1993, pp. 2017-2028; vêr ainda COLLIER, Paul, La marginalisation de l’ Afrique, Revue Internationale 
du Travail, vol. 134, nº 4-5, 1995, pp. 601-620. 

3 AMIN, Samir, "Les rapports entre la revolution agricole et l' industrialisation dans le developpement 
africain", in AOMARA, H.A., FOUNOU-TCHIGOUA, B. (Dir.), L' Agriculture africaine en crise, 
Harmatan, 1989, p. 9. 

4 cf. LALL, Sanjaya, "Structural problems of Africain Industry", in STEWART, Frances et all, (Ed.) 
Alternative development strategies in Subsaharan Africa, MacMillan, London, 1992, pp. 103-144. 

5 BRYCESSON, Deborah Fahy, Deagrarianization and Rural Employment in Sub-saharan Africa: A 
Sectoral Perspective, World Development, Vol. 24, Nº.1, January, 1996, pp. 97-112. 

6 Ibidem. 
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especializado e para a formação do capitalismo7. O pressuposto de que um sector 

agrícola comprimido determina a especialização ocupacional dos agregados ou 

indivíduos e a diversificação económica dentro dos sectores, não tem evidência 

empírica nesta configuração económica. Na África sub-sahariana a diversificação das 

actividades individuais não é acompanhada por uma diversificação intra-sectorial, não 

havendo, por isso, um crescendo satisfatório de profissões especializadas8. 

Outras visões se poderiam oferecer sobre a problemática do 

desenvolvimento/sub-desenvolvimento africano9 que desenvolvem um raciocínio com 

base num sistema-mundo far from equilibrium, integrando a realidade africana num 

contexto daquele sistema que se encontra às portas de uma "bifurcação" e 

possibilitando direcções alternativas futuras. Para esta visão10 o “caos” não é só 

africano. O Estado, cada vez mais incapaz de aumentar os rendimentos e assegurar a 

ordem estabelecida, suscita nas populações a necessidade de procurarem outras 

estruturas que forneçam bem-estar e levem, por sua vez, a um maior enfraquecimento 

desse mesmo Estado. A solução do problema passaria, então, por acções ao nível local 

que pudessem revitalizar solidariedades extrovertidas que distribuíssem, de forma 

equilibrada, bens, serviços e poder, de modo a suscitar “sistemas históricos novos”. 

São, por isso, necessárias novas reflexões epistemológicas e metodológicas11 e um 

apelo ao domínio multidisciplinar, que permitam uma revisão crítica da ajuda ao 

desenvolvimento bem como aos programas de desenvolvimento rural que, a partir da 

década de 50, tinham como objectivo a melhoria da subsistência das populações rurais que, 

                                                
7 No sentido de que a força de trabalho industrial não aumenta em proporção inversa ao declínio da 

actividade agrícola. Para Deborah Bryceson é válida a argumentação de que o desenvolvimento agrário 
e as densidades populacionais da África sub-sahariana diferem substancialmente do cenário do princípio 
do século XIX na Europa onde as relações de mercado eram bem mais generalizadas. Por isso, a 
transição da economia agrária para a economia industrializada no contexto sub-sahariano deve ser 
apreendida na sua singularidade e não do ponto de vista de um qualquer modelo universal de transição, 
no caso, de raiz eurocêntrica (vêr BRYCESON, Deborah Fahy, op. cit., pp. 97-111, 1996). 

8 Ibidem. 
9 Conferência "What Hope Africa? What Hope the World?", INDEG / ISCTE, 16 de Março de 1995; ver 

ainda WALLERSTEIN, Immanuel, "Capitalist Civilisation. Balance Sheet. Future Prospects", in Wei 
Lun Lecture Series II, Chinese University Bulletin Supplement, 23 de Novembro de 1991. 

10 “A influência de Wallerstein é enorme, como pode verificar-se pela vasta quantidade de trabalhos 
inspirados por ele e também pelo enorme número de criticas a que as suas ideias têm sido sujeitas. Em 
coerência com as suas observações metodológicas, Wallerstein interessa-se pouco pela disciplina 
académica de RI, mas não deixa de ser lido com atenção dentro da disciplina e a sua obra é vista como 
um desafio, em especial, para as concepções mais estatocêntricas.” (CRAVINHO, João Gomes, Visões 
do Mundo. As Relações Internacionais e o Mundo Contemporâneo. ICS, 2002, p. 196). 

11 Ver WALLERSTEIN, Immanuel, What are we bounding, and whom, when we bound social research? 
Social Research, vol.62, nº.4, 1995, pp. 839-856. 
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no contexto subsahariano, não se verificaram. Esses programas não atingiram os objectivos 

fundamentais de participação efectiva das populações alvo, nem o melhoramento das    

infra-estruturas que poderiam suscitar o crescimento económico desejado12. A “engenharia 

social” tomou o continente africano como um domínio de aplicação de soluções, através de 

metodologias lineares não devidamente relativizadas nem contextualizadas. 

O actor social pós-moderno não é mais um agente comunitário ou um agente 

societário mutuamente exclusivo. Pela recomposição das novas sociabilidades, onde as 

margens entre a “comunidade” (gemeinschaft)13 e a “sociedade”(gesellschaft) se diluem 

ou se sobrepõe, o actor social constitui-se como comunitário/societário num mundo 

moderno fragmentado no todo, suscitando novas importações teóricas e metodológicas 

exigentes de indução e reformulação conceptual, que oferecem ao investigador novos 

“estados do mundo”. A transnacionalidade do actor já não é apanágio daqueles a quem 

foi imposto uma outra nação que engloba a dominada. Hoje, o actor social moderno, é 

transnacional em qualquer sítio ou lugar comum do seu quotidiano14. Em causa estão, 

então, os modelos exclusivos que explicam os fenómenos sociais15 e os determinismos 

externos que submergem as liberdades sob condições e, são estas que sugerem, por sua 

vez, as (auto) determinações. 

Paradoxalmente, os mega processos do mundo actual sugerem a emergência de 

sistemas sociais autónomos com as suas características, as suas próprias dinâmicas e 

propósitos16. As mudanças nas sociedades que procuram (ou lhes são impostos) 

“crescimentos económicos sustentados” tomam formas peculiares (atípicas) de 

                                                
12 cf. KRUEGER, A. O. et all, "Improving the quality of life in rural areas", in Aid and Development, 

John Hopkins University Press, Londres, 1989, pp. 170-184. 
13 Para Ferdinand Tönnies a associação entre seres humanos poderia ser compreendida como existência real e 

orgânica que constitui a essência da “comunidade” (gemeinschaft) ou como representação virtual e 
mecânica que define o conceito de “sociedade” (gesellschaft): “Tout ce qui est, confiant, intime, vivant 
exclusivement ensemble est compris come la vie en communauté (c´est ainsi que nous le croyons). La 
societé est ce qui est public; elle est le monde; on se trouve au contrarie en communauté avec les siens 
depuis la naissance, lié à eux dans le bien comme dans le mal. On entre dans la societé comme en terre 
étrangére.” (TÖNNIES, Ferdinand, Communauté et societé, La Bibliothéque du CEPL, Paris, 1977, p. 47; 
ver ainda TÖNNIES, Ferdinand, Princípios de sociologia, Fondo de Cultura Económica, México,s.d., p. 
81). 

14 Cf. CRAVINHO, João Gomes, op. cit., p. 271. 
15 “But it is only through an extended series of intensive comparative investigations of different varieties 

of developmental process that we can achieve the conceptualisation of such regularities, and so break 
out the of the gemeinschaft to gesellschaft sort o thinking which , whatever its geral uses , now so 
hampers the creation of a workable ‘midlle range’ sociological theory of economic growth.”(GEERTZ, 
Cliford, Peddlers and Princes,Sociological Development and Economic Change in Two Indonesian 
Towns, The Neste sentido, o “global” produz o “local” mas nunca de uma forma directa University of 
Chicago Press, Chicago and London, 1963, p. 147). 
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“modernizações” industriais, para um observador desenvolvimentista. Estes fenómenos 

acabam por ser coerentes com particulares sistemas de valores, particulares formas de 

organização da família, particulares ecossistemas ou particulares padrões de governo ou 

intervenções económicas externas da ajuda internacional. Essas múltiplas e particulares 

(locais) dinâmicas sociais sugerem fenómenos de “re-tradicionalização”17 ou                  

“re-localização”18 em resposta a massivas intervenções do exterior que não capturam o 

amplo sistema “glocal”19 que concebe a mudança social nas comunidades/sociedades 

rurais gestoras de recursos mínimos que constituem o vasto universo da África 

subsahariana. Nesta linha de ideias, os processos de “involução agrícola”20 surgem nos 

meandros de pressões externas (condições) e pressões internas (determinações) que 

poderão intensificar fenómenos de “re-tradicionalização” ou “re-localização”, pondo em 

causa os modelos eurocêntricos de transição económica21 dos agentes desenvolvimentistas. 

Estes complexos processos de mudança social sugerem de alguma forma a 

capacidade das comunidades/sociedades locais se ajustarem aos constrangimentos 

externos impregnados de racionalidades eurocêntricas. Essas sociedades demonstram 

níveis de auto-organização (adaptabilidade) na definição das lógicas de subsistência em 

contextos de recursos mínimos, que acentuam a diversidade como forma de redundância 

na definição de estratégias combinatórias transversais e de minimização de um risco. 

Estes sistemas poderão ser denominados como auto-reprodutivos, pois sugerem 

lógicas diferenciadas e múltiplas subsistências de natureza transversal, porque 

trespassam diferentes relações de produção que vão desde o auto-consumo ao mercado, 

e deste ao salariato22. Não falamos de um modo de produção exclusivo mas de várias 

relações de (re)produção que se desenvolveram, por vezes, no seio de formações 

socio-económicas distintas ou mesmo até opostas. Se o lucro é a forma de mais valia 

                                                                                                                                          
16 Ibidem, p. 142. 
17 WEYLAND, Petra, Inside the Third World Village, Routledge, London, New York, 1993. 
18 Consiste na “reinvenção” ou criação de novas formas sociais locais que emergem com a globalização (ver 

LONG, Norman, “Globalization and localization. New challenges to rural research”, in MOORE, Henrieta 
L. (Ed.), The Future of Anthropological Knowledge, Routledge, London, New York, 1996, pp. 37-59). 

19 Neste sentido, o “global” produz o “local”. 
20 Cliford Geertz , visionando a sociedade Indonésia como um todo,  descreve o processo de  “involução 

agrícola” como uma espécie de “mudança sem progresso” associando um aumento da força de trabalho 
com uma estrutura sócio-tecnológica estática (v. GEERTZ, Cliford, Agricultural involution: the process 
of ecological change in Indonésia, Berkley, CA. University of Califórnia Press, 1963). 

21 Cf. ESTÊVÃO, João, Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África – 
algumas considerações sobre a estratégia caboverdiana de desenvolvimento, Revista Internacional de 
Estudos Africanos, nº 10 e 11, Janeiro-Dezembro, 1989, pp. 179-187. 

22 OLIVIER DE SARDAN, J.-P., Anthropologie et Développement, Karthala, Paris, 1995. 
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que caracteriza a especificidade do modo de produção capitalista, nestes sistemas 

auto-(re)produtivos e de múltiplas subsistências é a diversidade e a plasticidade das 

relações de produção que caracterizam o seu processo de reprodução. 

Estas estratégias de subsistências, sempre combinatórias, não implicam a destruição 

do modo de (re)produção ou “modo de existência” da comunidade, uma vez que o sistema 

doméstico não é estático, seguindo processos de “modernização” e/ou                           

“re-tradicionalização” no confronto com o mega-processo da globalização23. É neste 

sentido que alguns autores24 criticam os modelos de análise “hegemónicos e centristas” e 

referem que a globalização gerou novos padrões diversificados de respostas tanto ao nível 

nacional como ao nível regional e local, avançando a necessidade da definição de dois 

conceitos distintos: o conceito de “localização”, que consiste no embeddedness local do 

desenvolvimento agrário, ou seja, das “formas de conhecimento e organização” e a 

interacção com as mudanças das condições externas; e o conceito de “re-localização”, já 

não como a “localização”, mas a “reinvenção” ou criação de novas formas sociais locais 

que emergem como parte do processo de globalização25. Neste sentido, o “global” produz 

o “local”26 mas nunca de uma forma directa, condicionando sem determinar. 

Estas estratégias de economia mista auto-(re)produtivas poderiam ser denominadas 

como “resilientes”27 mas não no sentido que tendem (os actores sociais) a optimizar a 

flexibilidade económica de um sistema em equilíbrio estático, ou seja, com uma posição 

de equilíbrio ou estado original em torno do qual as variações dos controlos externos 

fariam o sistema oscilar. A existir “equilíbrio”, ele é dinâmico e recursivo, sem estados 

                                                
23 cf. AMSELLE, J.-L., “Aspects et significations du phénoméne migratoire en Afrique”, in AMSELLE, 

J.-L., (Dir.), Les Migrations Africaines- réseaux et processus migratoires, François Maspero, Paris, 
1976, pp. 9-39 ; cf. ainda CASAL, Adolfo Yáñez, “Da comunidade à sociedade, da tradição ao 
desenvolvimento.”, in Actas do Seminário “Moçambique: navegação , comércio e técnicas”, Maputo, 
25 a 28 de Novembro de 1996, pp. 365-386. 

24 Ver LONG, Norman, “Globalization and localization…”, in MOORE, Henrietta L. (Ed.), op. cit.; cf. 
ainda SCHUERKENS, Ulrike, “ The sociological and Anthropological study of Globalization and 
Localization” in SCHUERKENS, Ulrike(Ed.) Global Forces and Local Life-Worlds; Social 
Transformations, London, Sage, 2004, pp. 14-26. 

25 Ibidem. 
26 cf. ROBERTSON, Roland, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in 

FEATHERSTONE, M., LASH, S. e ROBERTSON, R. (Eds.), Globa, Modernities, Sage, 1997. 
27 Esta ideia de “resiliência” está associada à baixa vulnerabilidade que se traduz por uma máxima diversidade 

de espécies, que conduz a um máximo de opções de gestão. Ver WARREN, Andrew, MAIZELS, Judith, 
“Mudança Ecológica e Desertificação”, in  HARE, F. Keneth et all, Desertificação: causas e consequências, 
Gulbenkian, Lisboa, p. 289: cf. ainda TEMUDO, Marina Padrão, SHIEFER, Ulrich, “Desintegration and 
Resilience of Agrarian Societies in África- the Importance of Social and Genetic resources: A Case Study on 
the Reception of Urban War Refugees in the South of Guinea-Bissau” in SCHUERKENS, Ulrike(Ed.) 
Global Forces and Local Life-Worlds; Social Transformations, London, Sage, 2004, pp. 185-206.  
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originais (ou de “equilíbrio”) permanentes. A baixa vulnerabilidade traduz-se por uma 

máxima diversidade de combinações e opções possíveis, resultantes da pressão ou 

constrangimentos externos, que obrigam o sistema a auto-organizar-se, produzindo 

comportamentos mais complexos que os dos seus próprios elementos, que se              

auto-estruturam pela interacção com o meio28. Não se quer dizer com isto que os sistemas 

sociais "padeçam" da mesma característica “autopoiética” ou auto-referente dos sistemas 

vivos (biológicos) mas que, de algum modo, possuem níveis de auto-organização29 e 

capacidade de auto-adaptação que levam as intervenções externas (ex: 

desenvolvimentistas e modernizantes) a constituírem-se como “processos de 

condicionamento” indirectos. Estes processos dificilmente atingem os objectivos a que se 

propõem, criando um fosso entre as “coisas da lógica” e a “lógica das coisas”. 

Como se constituem as lógicas colectivas e as normas que regem as interacções 

dos actores sociais30, partindo do pressuposto que essas normas resultam das próprias 

interacções dos indivíduos é, de certo modo, tentar trazer compreensão para o paradoxo 

de Abilene31, quando as decisões consensuais do grupo são consideradas disparatadas se 

tomadas individualmente por um sujeito que transfere o peso da responsabilidade da 

decisão para o grupo. 

A oposição entre o indivíduo e o colectivo torna-se, deste modo, um dos grandes 

desafios das ciências sociais na actualidade. No âmbito do estruturalismo genético, 

como o próprio Pierre Bourdieu32 já referiu, a noção de habitus pretendeu escapar à 

                                                
28 LUHMANN, Niklas, Social Systems, Stanford, Califórnia, 1995. Neste sentido, a posição sugerida por 

Niklas Luhmann, quando refere que a reprodução de um sistema social não significa a "simples 
repetição da produção do mesmo" mas uma “produção reflexiva” é, nesta perspectiva, muito 
enriquecedora (ver Ibidem, p. 49). 

29 O conceito de auto-organização surge na década de 50 com o trabalho desenvolvido pelos 
investigadores do Biological Computer Laboratory da Universidade de Illinois, fundado por Heinz von 
Foerster, um investigador da cibernética. Na área da biologia cognitiva, Humberto Maturana e 
Francisco Varela, no desenvolvimento do conceito de “autopoiesis” e da recursividade dos sistemas 
auto-referentes, influenciaram o pensamento de Niklas Luhmann sobre os sistemas sociais; ver 
KNODT, Eva M., “Foreword”, in LUHMANN, Niklas, Social Systems, Stanford, Califórnia, 1995. 

30 Jean-Pierre Dupuy, numa sua entrevista, referia-se às contribuições de Francisco Varela e outros pensadores 
sobre a auto-organização nos sistemas vivos, dizendo que o ponto comum com as ciências sociais era o 
“reconhecimento do elo de ligação que une dois níveis hierarquizados de fenómenos: o individual e o 
colectivo...”. J.-P.Dupuy designava o elo de ligação em causa por “auto-transcendência”, o mecanismo através 
do qual os homens produzem em conjunto qualquer coisa que os ultrapassa em absoluto como o sagrado e a 
lei, mas, o que parece relevante é a preocupação na procura desse elo, o grande desafio das ciências sociais e a 
constante nos paradigmas deste tipo. (ver “Sciences Humaines”, nº.74, Juillet, 1997, p. 41).  

31 Jerry B. Harvey, psicólogo americano, foi o primeiro a identificar este fenómeno cuja compreensão 
desenvolve através de situações do tipo anedótico (story telling) (ver HARVEY, Jerry B., The Abilene 
Paradox and other Meditations on Management, New York, 1988). 

32 BOURDIEU, Pierre, Méditations Pascaliénnes, Le Seuil, 1997. 
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oposição (“cientificamente ruinosa” segundo aquele autor) entre o indivíduo e a 

sociedade, entre o individualismo metodológico e o determinismo social. Para 

Bourdieu, o indivíduo é, ao mesmo tempo, conteúdo e contentor do colectivo. Anthony 

Giddens pretende, do mesmo modo, ultrapassar a velha oposição entre a sociologia 

determinista e a individualista, entre o objectivismo e o subjectivismo33. Numa época de 

“radicalização” da modernidade (e não de pós-modernidade), A.Giddens retoma o 

conceito de “reflexividade”, de um “processo dinâmico de construção de si”, de uma 

sociedade que já não é, segundo ele, governada pelos constrangimentos naturais nem 

pela rotina da tradição34 mas, pelas decisões dos actores sociais “competentes” como, 

por exemplo, na gestão dos riscos, um dos novos dilemas das políticas públicas35. 

Estamos, por isso, perante a necessidade de focar o comportamento dos actores 

sociais e contextualizá-lo na actualidade das estruturas sociais em constante renovação 

(diferenciação) pela interacção com o meio. Cada evento ou acção, segundo N. 

Luhmann, é “ao mesmo tempo determinado e indeterminado: determinado na sua 

momentânea actualidade e indeterminado na sua conectividade”36. A actualização desta 

conectividade parte do pressuposto que os sistemas sociais possuem níveis de          

auto-adaptação aos constrangimentos infligidos pelo meio, pelas intervenções externas 

de diversa natureza, e que essa auto-adaptação se dá através de mudanças estruturais 

que podem passar pela continuidade das componentes de uma velha ordem social, 

emergindo, agora, um novo significado37. 

Desde logo se impõem três questões de âmbito abrangente mas que não permitirão 

constituir um fio condutor da problemática a que nos propomos abordar, partindo do 

trabalho de campo prévio e da análise empírica dos dados obtidos nesse “campo”: 

Resistir é adaptar-se? Adaptar-se é transformar-se? E transformar-se é inovar-se? Estas 

questões de âmbito muito geral levam-me, no entanto, ao propósito do meu projecto de 

investigação que pretende agrupar um conjunto de fenómenos que possam gerar 

compreensibilidade sobre a autonomia do sistema camponês santiaguense (da Ilha de 

                                                
33 Ver entrevista de A.Giddens em “Sciences Humaines”, nº.84, Juin 1998. 
34 Ibidem. 
35Ver BECK, U., GIDDENS, A. e LASH, S., Reflexive Modernazation: Politics, Tradition and Aesthetics 

in the Modern Social Order, Polity Press, 1994; ver ainda BECK, Ulrich; World Risk Society as 
Cosmopolitan Society? Ecological Questions in a Framework of Manufactured Incertainties, Theory, 
Culture and Society, vol.13 (4), 1996, pp. 1-32. 

36 LUHMANN, Niklas, op.cit., p. 49. 
37 Ibidem, pp. 350-352. A este tipo de mudança estrutural N. Luhmann denomina “morfógenese”. 
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Santiago de Cabo Verde) e que trespassam as seguintes dimensões: a incerteza 

(contextual e processual), a adaptabilidade (auto-organização/resiliência) e a inovação 

(sócio-tecnológica). 

Considero que, para o estudo da sociedade rural de Santiago de Cabo Verde, as três 

dimensões referidas supra são cruciais para a compreensão da autonomia das 

comunidades/sociedades e da sua capacidade de inovação e adaptabilidade ao longo da 

mudança da sua estruturação social. Esta estruturação social evolui nas interdependências 

que as diversas instituições (e os diversos actores) tecem entre si e estas adquirem lugares 

distintos na pool position da co-evolução social. Esta assumpção na construção do corpo 

das hipóteses levou-me na direcção de uma paisagem investigativa que me impôs a 

necessidade de definir a “natureza” das unidades de análise emergentes no universo a 

estudar (sociedade/comunidade rural da ilha de Santiago de Cabo Verde): as instituições 

como “hábitos de pensamento”38 e de acção39, crenças ou possibilidades de acção 

“embutidos de forma prevalente e permanente”40 nos hábitos do grupo ou comunidade, 

que de modo recursivo ou co-evolutivo impõe forma às actividades dos actores sociais 

enquanto gestores de recursos mínimos e no enquadramento do agregado familiar. Esta 

unidade de análise determina o âmbito do meu projecto de investigação e o núcleo 

qualitativo da metodologia utilizada onde a evidência estatística permanecerá sempre 

complementar. O recurso à polifonia41, quando ela é evidente, e à intertextualidade42, na 

forma como os dados empíricos são oferecidos à análise (na segunda parte deste 

relatório), relevam da minha intenção de proporcionar ao leitor não só os multi-contextos 

da acção do agente económico e social da comunidade/sociedade rural santiaguense, mas 

                                                
38 VEBLEN, Thorstein.B., The place of Science in Modern Civilization an Other Essays, Nova Yorque, 

Huebsch, 1919. 
39 PEIRCE, Charles Sanders, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 5,Pragmatism and 

Pragmaticism, (org)  HARTSHORNE, C. e WEISS,P., Cambridge, MA, Harvard University Press, 1934. 
40 HAMILTON, Walton H., “Institution”, in SELIGMAN, E. e JOHNSON, A. (orgs),Encyclopaedia of 

the Social Sciences, vol. 7,1963, pp. 84-89. 
41 “... polifonia para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa ver, aquele em que 

são percebidas muitas vozes, por oposição aos textos monofónicos que escondem os diálogos que os 
constituem. ...Nos textos polifónicos, os diálogos entre discursos mostram-se, deixam-se ver ou entrever; nos 
textos monofónicos eles se ocultam sob a aparência de um discurso único, de uma única voz.” (BARROS, 
Diana L. P., “Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso”, in BRAIT, Beth,(Org.) Bakhtin, dialogismo e 
construção do sentido, Ed. Unicamp, Campinas, 1997, p. 35 ; Ver BAKHTIN, Mikhail, “Le discours dans la 
vie et dans la poésie” in TODOROV, T., Mikhail Bakhtin. Le príncipe dialogique, Seuil, Paris, 198 ,p. 181-
216; ver ainda BAKHTIN, Mikhail, Estética da criação verbal, Martins Fontes, São Paulo, 1992. 

42 KRISTEVA, Julia, Desire in Linguage: A Semiotic Approach to Language and Art, Columbia 
University Press, New York, 1980, pp. 36-38; ver ainda ALLEN, Graham, Intertextuality. The New 
critical Idiom., Routledge, London and New York, 2000. 
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também de posicionar o observador/leitor43 nesses multi-contextos socioculturais e 

racionais, físicos e temporais. Assim, apelando a uma antropologia como “um diálogo 

entre homem e homem” é de supor que se comece pelas conversações entre estes e não 

pelas ideias puras44. Diferentes vozes (sociais) ou pontos de vista (visões do mundo), 

interagem, à priori, em igualdade de circunstâncias, quanto à “veracidade” dos factos, 

supondo uma natureza dialógica da sociedade. 

O interdiscurso constitui-se como memória de um universo dizível que fornece a 

cada sujeito um sistema de evidências e de significações entendidas, assumidas e 

experimentadas45. Na análise dos dados empíricos não são submersos os testemunhos dos 

actores sociais nem estes são diluídos em grupos ou personalidades colectivas ou em 

textos analíticos massivamente recheados de códigos e mensagens teóricas desprovidas de 

descrição dos factos. No “campo”, ouvi e falei, fui ouvido e falaram, os camponeses, e 

não posso deixar de expor esses textos gravados, codificados e seleccionados para os 

analisar inseridos em contextos sócio-culturais, económicos e ecológicos sui generis, 

localizados na irreversibilidade do tempo e no suporte material (magnético) da fonte de 

registo. A etnografia constitui-se como uma forma rigorosa e disciplinada de observar 

enquanto permitir que o observador seja observado (verificado), estabelecendo as 

condições mínimas dessa possibilidade46. As vozes dos actores sociais em questão abrem 

as “avenidas” ou mindscapes
47 onde poderemos identificar os elementos estruturantes dos 

“hábitos de pensamento” ou “hábitos de acção” que configuram as instituições rurais da 

comunidade/sociedade de Santiago de Cabo Verde. 

                                                
43 Quando eu (d)escrevo aquilo que eu ouvi do outro, (d)escrevo aquilo que eu falei com o outro e aquilo 

que este falou comigo. Quando eu (d)escrevo sobre o outro (d)escrevo-me e observo-me e só desta 
forma poderei tornar o meu leitor num testemunho de uma segunda ordem, um metatestemunho ou 
leitor/observador. Penso que desta forma afasto o fantasma da impossibilidade de demonstração e de 
verificação da observação participante. 

44 Ver ATTINASI, John, FRIEDRICH, Paul, “Dialogic Breakthrough: Catalysis and Synthesis in Life-
Changing Dialogue”, TEDLOCK, Dennis, MANNHEIM, Bruce (Edit.) The Dialogic Emergence Of 
Culture, University of Illinois Press, Chicago, 1995, p. 34. 

45 Cf. ORLANDI, Eni P. De, As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Editora Unicamp, 
Campinas, 1992. 

46 “ If we speak or write in the manner of those other voices rather than quoting them directly, adopting 
what often called the  ‘ free indirect style’ in the context of prose fiction, we produce a ‘hybrid 
construction’ or ‘double voicing’” (TEDLOCK, Dennis, MANNHEIM, Bruce,  “ Introduction”, in 
TEDLOCK, Dennis, MANNHEIM, Bruce (Edit.) The Dialogic Emergence Of Culture, University of 
Illinois Press, Chicago, 1995, p. 16. 

47 “Mindscapes” são perspectivas mentais (paradigmas) através dos quais temos uma visão da realidade 
que nos cerca e o lugar que ocupamos nela. São paradigmas implícitos e não analisados, tomados 
incondicionalmente como verdadeiros. (SERGIOVANNI, T. J., Landscapes, Mindscapes, and 
Reflective Practice in Supervision. Journal of Curriculum and Supervision, 1, 1, 1995. 
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2. Socio-antroplogia de Cabo Verde
48

 

 

Dez ilhas e nove sub-contextos socioculturais enquadrados por uma dimensão 

histórica (uma matriz institucional colonialista fragmentada pela pós-independentista), 

por uma dimensão ecológica (um sistema de recursos mínimos, far from equilibrium)e 

por uma  dimensão sociocultural de um mundo insular altamente intervencionado pelo 

assistencialismo modernizante da ajuda internacional, sugerem uma sociedade com um 

encerramento/abertura muito complexo. Arquipélago saheliano, Cabo Verde permanece 

para além dos constrangimentos típicos daquela zona africana, emergindo como um 

contexto sincrético que se desenvolve num caldo luso-africano assumido e desejado.  

Do ponto de vista ecológico é a sua imensa vulnerabilidade, no que concerne à 

relação pluviosidade-vegetação-solos, que condiciona o quotidiano dos homens e mulheres 

de Cabo Verde e afecta o seu modo de  existência e reprodução social. Invariavelmente os 

camponeses cabo-verdianos referem a falta de chuva como a razão de ser da pobreza do 

país: tchuba ká tchobe (chuva não chove). No entanto, o cabo-verdiano, “...a quem se pode 

chamar camponês , mais pelo seu apego à terra do que pela sua actividade intermitente...”49, 

nunca deixa de fazer o sequeiro  no “pedregal” das encostas íngremes e o “jogo da 

cabra”(multiplicação do rebanho) no montado despido de vegetação, antes de emigrar. 

Os nove sub-contextos representados pelas nove ilhas povoadas50 remetem-nos 

para alguns dos temas recorrentes da antropologia como o problema da 

adaptação/inadaptação das sociedades ao seu ambiente e da racionalidade económica, 

da análise das condições de “reprodução e da não-reprodução” dos sistemas sociais51, 

constrangidas pelo diálogo entre as estruturas do sistema e o seu ambiente ecológico. 

Para a compreensão das condições de reprodução das diferentes sociedades através de 

uma concepção dinâmica e global é necessário estabelecer a “hierarquia dos 

constrangimentos e das funções” que permitem essa reprodução.  

                                                
48 Este item foi publicado sob o título “ Antropologia de Cabo Verde” no Dicionário Temático da 

Lusofonia,, CRISTÓVÂO, F.(Dir.), ACLUS, Texto Editores, Lisboa, 2005. 
49 RIBEIRO, Orlando, A Ilha do Fogo e as suas erupções, Mem. Ser. Geográfica, nº1, 2ª ed., 1960. 
50 Para a ilha de Santiago v. AMARAL, Ilidio, Santiago de Cabo Verde, Mem. Junta Invest. Ultram., 2ª 

Série, nº 48, 1964; para a ilha de S. Nicolau v. FILHO, João Lopes, Ilha de S. Nicolau.Cabo Verde. 
Formação da sociedade e mudança cultural, vols. I e II, Secretaria Geral do Ministério da Educação, 1ª 
ed., 1996; para a ilha da Boavista v. KASPER, Josef E., Ilha da Boavista – Cabo verde, Instituto 
Caboverdiano do Livro, Estudos e Ensaios, 1987. 

51 GODELIER, Maurice, L’Idéel et le Matériel, Fayard, 1984. 
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Diferentes tipos de sociedades estabelecem diferentes “lógicas de representação e 

de percepção” 52 do ambiente. Não existem “sociedades de abundância”53 pelo simples 

facto que o ser humano é naturalmente selectivo, auto-(re)produzindo-se nos limites da 

sua vontade e em conformidade com os limites que lhe são impostos pelos seus próprios 

elementos que lhe dão sentido e fazem manter intacta a  relação de identidade que 

mantém com o seu entorno de outros sistemas, de outros contextos. Reprodução não sem 

contradiçôes, nem inteiramente integrada, onde a unidade  “provisoriamente estável” é o 

resultado de sucessivas regulações entre os elementos da estrutura e entre as estruturas 

que compõe um sistema.54 O modelo parsoniano da visão de uma sociedade integrada 

esgota-se nas tentativas de modificar o desenvolvimento das sociedades africanas mas as 

condições e as lógicas de reprodução dos modos de exploração de recursos dessas 

sociedades resta por explicar. A antropologia do desenvolvimento e da mudança social 

intenta evitar os paradigmas da “modernização”, tomando as comunidades camponesas 

como sistemas complexos e que gerem a sua própria transformação através de sucessivas 

adaptações criativas que caracterizam a sua dinâmica histórica.55  

Um ponto a considerar, no que concerne aos fios mais longos que tecem o tecido 

sociocultural e o enquadramento das mudanças sociais do arquipélago cabo-verdiano, é o 

fenómeno da matrifocalidade. As famílias chefiadas por mulheres em Cabo Verde 

representavam trinta e oito por cento das chefias das famílias, segundo dados estatísticos do 

Recenseamento Geral da População e Habitação de 1990. Dez anos depois o 

Recenseamento Geral da População e Habitação de 2000 actualizava esse valor para 42% e 

posteriormente, o Recenseamento Geral da Agricultura de 2004 indica 50,5% de chefes de 

família mulheres atingindo cerca de 60% na grande parte dos concelhos da Ilha de Santiago.  

Mas o fenómeno é de conteúdo muito complexo e os dados estatísticos não poderão 

dar a sua dimensão sociocultural nem tão pouco a sua incidência por recuos e avanços, dada 

a natureza da união de facto da grande maioria das famílias cabo-verdianas. O conceito de 

família no contexto cabo-verdiano não representa uma categoria unívoca e dada a sua 

complexidade deverá ser analiticamente decomposta de forma a caracterizarem-se 

                                                
52 Ibidem. 
53 Cf. SAHLINS, Marshall, Age de pierre, âge d’abondance.L’économie des sociétés primitives, 

Gallimard, pp. 37-39. 
54 Ibidem. 
55 Para uma aproximação á temática histórica do arquipélago v. SANTOS, Maria E. M.(Coord.), História 

Geral de Cabo Verde, Vols. I, II, III, IICT-INCCV,Lisboa, Praia, 1995, 2001, 2002. 
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diferentes situações dos respectivos chefes de família. Sobretudo deve-se ter em conta a 

estrutura matrifocal reproduzida ao longo da história individual de cada uma das mulheres.   

A estrutura familiar cabo-verdiana enquadra-se num pano de fundo de condições 

históricas que António Carreira definiu como o reflexo das “características específicas 

que lhe [sociedade insular] foram imprimidas pela intensa miscigenação”56 de homens 

europeus com mulheres africanas. Para Carreira aqueles exibiam a “superioridade da 

cultura”, generalizando-se a concubinagem por “todos os componentes da sociedade”, 

europeus ou não, e constituindo-se como uma “verdadeira instituição”.57 Na actualidade 

a “união de facto” em Cabo Verde é largamente consentida e preferida mas apesar disso 

o casamento, principalmente o religioso, constitui como o estado supremo da união 

familiar, uma espécie de “estado” anterior ao casamento e este vem reforçar a 

integração social na comunidade porque traduz uma maior efectividade do elemento 

masculino no agregado familiar que, por sua vez, favorece a sociabilidade exterior ao 

núcleo familiar, de natureza comunitária e institucional. Nos lares matrifocais a 

ausência do elemento masculino limita o acesso da mulher a recursos fundamentais 

como a terra em parceria ou o crédito porque para obter este último necessita de um 

“avalista” ou fiador e, geralmente (ou quase sempre), na sociedade cabo-verdiana, um 

homem é fiador de um outro homem. A emigração de não retorno constitui um dos 

amplificadores da matrifocalidade produzindo as “viúvas” (mulheres de emigrantes 

de não retorno) chefes de família isoladas e com filhos. Mas este tipo de emigração 

não constitui o único factor de amplificação da matrifocalidade. È necessário ter em 

conta ainda a regra da patrilocalidade que determina a residência na sociedade rural 

cabo-verdiana. Após o casamento a primeira residência obedece ao princípio da 

patrilocalidade. Um homem cabo-verdiano quando casa espera que o seu pai lhe 

arranje um “assento” de casa e o ajude a “levantar parede”(construir casa). Deste 

modo a residência é tendencialmente virilocal em terras própria ou do seu pai.  

Mais raro é a matrilocalidade e a uxorilocalidade (a casa junto às terras herdadas 

pela mulher) pois um homem cabo- verdiano coabitando a casa do seu sogro, tem a 

palavra depois do seu cunhado mais novo. Mas o pai pode esgotar os seus recursos em 

assentos de casa para os filhos mais novos (codê) o que frequentemente acontece entre 

                                                
56 CARREIRA, António, Cabo Verde (Aspectos Sociais. Secas e fomes no século XX), Ulmeiro, 2ª ed., 

1984. 
57 Ibidem. 
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os “parceiros” não proprietários e deste modo a residência constituir-se como neolocal 

e, quase sempre, na cidade, onde mais facilmente se encontra trabalho. A união do casal 

não se concretiza até a construção da casa e até lá a mulher com filhos adquire o 

estatuto de “solteira” que poderá ser definitivo se o homem (o “amigo”) tiver que 

emigrar. Esta situação está intimamente ligada à instabilidade do agregado familiar que 

produz frequentemente a mãe “solteira” que pode ao longo do seu ciclo reprodutivo ter 

vários “amigos” (amancebia) e filhos destes. A tendência configura a prática das 

“solteiras” coabitarem com a mãe que frequentemente também é “solteira” ou “viúva”, 

de qualquer modo chefe de família isolada. Um mãe “solteira” pode albergar na sua 

própria casa uma ou mais filhas “solteiras” e sua respectiva prole. O fenómeno 

“solteira” reproduz-se neste âmbito e enquadra-se na matriz complexa que define a 

família camponesa cabo-verdiana e a grande frequência dos lares matrifocais.  

Para o estudo socio-antropológico do arquipélago cabo-verdiano é necessário ter 

em conta factores de ordem múltipla. A estruturação social camponesa cabo-verdiana 

assenta em práticas seculares que, estabelecem os fios mais longos da sua capacidade de 

reprodução social, em moldes auto-organizadores. São o caso do djunta-mô e da djuda, 

formas de cooperação assentes em relações entre indivíduos que constituem “capital 

social”58 para accionarem o “mecanismo” das trocas de trabalho conforme as 

necessidades das unidades de produção desses indivíduos. Estas relações individuais são 

transversalizadas quanto ao género e à classe etária e, juntamente com a coesão interna 

da unidade de produção, geram  autonomia na distribuição da força de trabalho.  

O djunta-mô consiste na troca recíproca de dias de trabalho entre vizinhos na 

época das sementeiras, mondas e remondas no cultivo de sequeiro. A djuda consiste na 

prestação do mesmo tipo de trabalho entre familiares, sem a obrigação de uma 

contraprestação por quem recebe, porque, geralmente, dirigida para os familiares idosos 

ou com filhos muito novos. Jovens e adultos, através da sua sociabilidade, constituem, 

deste modo, uma contabilidade de mão-de-obra disponível, convidando-se 

                                                
58 “In its simplest form, social capital can be thought of as the stock of good will/mutual trust accruing from 

cooperative relations among two or more parties.” (DIETZ, James S., Building a social capital model of 
research development: the case of the Experimental Program to Stimulate Competitive Research, Science 
and Public Policy, Vol. 27, nº 2, pp. 137-145, April 2000, p. 139). Para uma visão das teorias do “capital 
social” ver : BOURDIEU, Pierre,” The forms of social capital”, in RICHARDSON, J.G.,Handbook of 
Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York, 1986; COLEMAN, J., 
Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge, 1990; PUTNAM, R.D., Making democracy 
work. Civic traditions in modern Italy, Princeton University press, Princeton, 1993. 
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reciprocamente. Djuda e djunta-mô constituem duas grandes componentes da estrutura 

do mundo rural cabo-verdiano que, ao longo das transformações sociais e políticas a que 

o arquipélago foi submetido com a colonização, a independência nacional e as 

intervenções da ajuda internacional, vão sendo submetidas a um processo de erosão e 

re-tradicionalização59. Nas aldeias do interior a djuda é cada vez menos frequente e a 

“troca de parcelas” (troca de pequenas porções de carne ou pratos cozinhados, entre 

vizinhos) é evitada vendendo-se os animais sem abate no açougueiro. 

A monetarização e o assalariamento do trabalho agrícola na sociedade rural      

cabo-verdiana, resultante em parte das intervenções da ajuda internacional ao 

desenvolvimento rural, amplifica o processo de “desagrarianização”60 com o abandono 

das praticas agrárias pelas famílias com menor acesso a factores de produção como a terra 

e água. Os chefes de família dos agregados mais vulneráveis como as “solteiras” ou 

“viúvas” são muito dependentes dos salários das frentes de trabalho (cash-for-work) cujas 

actividades, pela sua natureza, gestão e organização, afastam compulsivamente os 

trabalhadores do cultivo dos campos, nas suas próprias explorações. Transforma-se, deste 

modo, a estruturação social assente em práticas mutualistas (djunta-mô e djuda), o 

principio da prática da reciprocidade e, num sentido mais amplo, a própria “sociabilidade 

espontânea”, assente em múltiplas parcerias, produtora de “capital social” fundamental 

para a definição das estratégias de reprodução das subsistências rurais. A “parceria”, 

invisibilizada pela força do decreto que a proíbe61, é mantida pelas redes socioculturais 

onde os agricultores acumulam “capital social” e simbólico importantes para a 

sobrevivência dos agregados familiares. Ancorada na própria lógica da reprodução das 

subsistências, a agricultura em Cabo Verde62  não é a actividade de subsistência 

económica mas uma das actividades do “modo de existência” dos agregados familiares.  

As transformações da estruturação social da sociedade rural cabo-verdiana dão-se 

ao longo da história local e do intervencionismo político e económico fortemente 

marcado pelos mecanismos standard da ajuda internacional (ex. frentes de trabalho 

                                                
59 No sentido de reinterpretação das práticas costumeiras (cf. LONG, N., LONG, A. (Eds.), Battlefields 

of..., op.cit.;cf. OLIVIER de SARDAN, J.-P.). 
60 Abandono pelas populações dos padrões agrários (cf. BRYCESSON, Deborah Fahy, op. cit.) 
61 Dec.- Lei nº6/75 que proíbe a celebração de novos contratos de parceria e, a pedido do parceiro dá a 

possibilidade de converter aqueles contratos em arrendamento. (v. SILVA, João Pereira, A reforma das 
estruturas agrárias de Cabo Verde., Gabinete da Reforma Agrária, Mindelo, s.d.). 

62 Cf. LANGWORTHY, Mark, FINAN, Timothy J., Waiting for rain. Agriculture and ecological 
imbalance in Cape Verde, Lynne Rienner Publ., Colorado, London, 1997. 
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como leitmotiv do desenvolvimento rural) que associados ao fenómeno migratório, 

aceleram o processo de monetarização e de desagrarianização das comunidades rurais63. 

A mudança social no arquipélago de Cabo Verde64 depende da complexidade do  

encerramento/abertura das suas comunidades e do objectivo fundamental de cada 

comunidade que consiste em manter intacta a sua própria identidade na relação que 

mantém com o entorno. O encerramento/abertura não significa imobilismo ou 

resistência cultural, mas uma multiplicidade de pequenas mudanças imperceptíveis ao 

observador etnocêntrico sem treino e disciplina.  

Um exemplo paradigmático do que se acaba de dizer, são os rabelados
65 da Ilha 

de Santiago que, talvez, sempre estiveram atentos ao mundo que os envolve e ao mesmo 

tempo atentos à absoluta necessidade de se manterem iguais a si próprios. Do mesmo 

modo a amordaçada tradição da tabanca
66, na mesma ilha, que nos últimos tempos tem 

ressurgido da memória do povo de Santiago como o reencontro da identidade cultural e 

do princípio da liberdade. Os ritos mágico-religiosos de expressão popular nos centros 

urbanos por altura das festas dos santos populares, a proliferação nas cidades de 

inúmeras e diferentes confissões religiosas, os técnicos e consultores das organizações 

da ajuda internacional e das ONG’s, os emigrantes em férias, a hiace (carrinhas que 

transportam pessoas entre as localidades) e a dyna (de caixa aberta e que percorre o 

interior), os CD’s audio de múltiplos estilos musicais (marcadores de identidade) vindos 

das comunidades cabo-verdianas da Europa, a rádio e a televisão (e a moda no sentido 

lato), são elementos que condicionam o sentido da mudança social sem, no entanto, a 

determinar. O resultado é a “caboverdianidade”, a morabeza e o culto do desenrasca, a 

capacidade da sociedade  se transformar nos seus próprios termos.  

O fenómeno hiace, popularizado, teve um impacto fulminante no processo de 

rurbanização das comunidades originando transformações notórias nas estratégias de 

subsistências e de residência das populações rurais, facilitando-lhes um melhor acesso 

ao trabalho e à escolaridade. Mas que se poderia esperar da popularização ou 

                                                
63 COUTO, Carlos Ferreira, Estratégias familiares de subsistências rurais em Santiago de Cabo Verde, 

Instituto de Cooperação Portuguesa, Col.Teses, 2001. 
64 Para uma visão do conjunto insular v. LESOURD, Michel, État et Société aux Îlles du Cap Vert, 

Karthala, Paris, 1995. 
65 SPÍNOLA, Danny, “Rabelados”, in Artiletra, Ano 8, nº 36/37, Abril-Maio de 2001, p. IX. 
66 SEMEDO, José M., TURANO, Maria R., Cabo Verde. O ciclo ritual das festividades da Tabanca, 

Spleen, Praia, 1997 
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horizontalização, ainda não concretizada, dos fenómenos “ crédito”, “electricidade”, 

“frigorífico”, etc., nas comunidades rurais cabo-verdianas?  

A tentativa de massificação do sistema gota-a-gota (microirrigação) nas 

comunidades rurais através da iniciativa da ajuda internacional ao desenvolvimento rural, 

lança novos desafios ao processo da mudança social no arquipélago de Cabo Verde se, 

por ventura, houver adesão no seio das comunidades rurais. Mas isso condicionará as 

actividades tradicionais67 do cultivo de sequeiro, da criação de animais, do trapiche 

(complexo da produção dos derivados da cana de açúcar), ou seja, do sentido ou das 

lógicas de reprodução dos modos de exploração de recursos das comunidades rurais. De 

nada servirá a artificialização da representação e percepção que temos dessas 

comunidades pela simples razão de que o camponês cabo-verdiano, o actor social em 

questão, esquiva-se à artificialização do seu ambiente ecológico e social representando-o 

na memória de formas comportamentais ancoradas na sociabilidade de cada comunidade 

e ao longo das sucessivas crises alimentares a que o arquipélago foi submetido. Em certo 

sentido o camponês cabo-verdiano identifica cenários possíveis mas num enquadramento 

histórico próprio de longo prazo e age em situação, perante os factos consumados 

(inevitáveis para ele). As estratégias da sua reprodução social denunciam um modelo de 

racionalidade económica baseada na prudência (principio da responsabilidade) ou no 

“evitamento” e não numa estratégia de acção sobre a imprevisibilidade do futuro. 

 

 

3. Por uma pedagogia do “co-(sub)desenvolvimento” versus hipopedagogia da “modernização”: 

os limites da racionalidade 

 

Modos locais de subsistência baseados em princípios de autonomia e 

autoprodução sugerem lógicas diferenciadas e múltiplas subsistências de natureza 

transversal (autoconsumo, mercado, salariato, assistencialismo e migração). Estes 

sistemas autoprodutivos não constituem um modo de produção exclusivo mas de várias 

relações sociais de (re)produção que  se desenvolveram no seio de formações         

socio-económicas distintas e até mesmo opostas.68 

                                                
67 v. TEIXEIRA, A. J. da Silva, BARBOSA, L. A. Grandvaux, A agricultura do arquipélago de Cabo 

Verde, Mem. Junta Invest. Ultram , 2ª Série, 1958. 
68 OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre, Anthropologie et Développment, Karthala, Paris, 1995. 
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Cabo Verde constitui um pequeno Estado insular e neste contexto emergem outras 

configurações do pano de fundo que condicionam as estratégias dos actores e grupos 

sociais no que concerne ás subsistências do quotidiano onde a alimentação surge como 

objectivo fundamental e permanente das populações rurais. Essas configurações passam 

pela abertura ao exterior, a dependência à Ajuda Internacional e fragilidade do ambiente 

natural. O acesso muito limitado aos factores de produção, associada à precaridade 

infraestrutural, não estimula a diversidade económica alimentando um sector industrial 

dualístico sem pequenas e médias empresas (missing middle). A volatilidade dos 

rendimentos e ausência ou incapacidade de poupança alimentar não são compensadas 

pelo sistema financeiro que desajustado por barreiras reguladoras, impede a graduação 

das empresas.69 

Na metáfora70 do guia hipopedagógico71 os “montanhistas” são os agentes 

económicos e sociais africanos e o “guia” as estruturas modernizantes (de múltiplas e 

diferentes espécies) da ajuda internacional ao desenvolvimento. Todos nós sabemos que 

os quadros destas estruturas são profissionais altamente cotados pelos seus pares, os 

melhores entre os melhores, altamente inteligentes mas... “localmente” inteligentes. 

Quer isto dizer que são altamente especializados num saber fazer localizável. Falta-lhes 

uma inteligência universal que menos sofisticada e menos disciplinar,  ganha em 

plasticidade e diversidade. O seu conhecimento não é  intercultural.  

                                                
69 ver EASTERLY, William, KRAAY, Aart, Small States, Small Problems? Income, Growth, and 

Volatility in Small States, World Development, Vol. 28, Nº 11, 2000, pp. 2013-2027; cf. ainda Small 
States: meeting Challenges in the Global Economy, Report of the Commonwealth Secretariat/World 
Bank Joint Task Force on Small States, Washington DC and London, April 2000. 

70 “as metáforas são redescrições explanatórias de fenómenos e servem  a função construtiva da 
concretização do abstracto..../...a explicação é uma redescrição metafórica” (CAT, Jordi, op. cit.); v. 
ainda CASAL, Adolfo Yáñez, Para uma episemologia do discurso e da prática antrpológica, Ediç. 
Cosmos, Lisboa, 1996, pp. 75-77. 

71 Um guia hipopedagógico é aquele que padece de insuficiência pedagógica na sua actividade de 
condutor de pessoas sejam elas turistas, montanhistas, estudantes, formandos de qualquer espécie ou... 
sub-desenvolvidos: “caminhantes” de algum percurso. Este guia encontra-se no cimo de uma ladeira 
onde é pressuposto iniciar-se a caminhada até o cimo da montanha com os “caminhantes” que se 
encontram lá em baixo. Este guia diz para os caminhantes: “Estou aqui, venham cá ter. Deste ponto 
iniciaremos a nossa caminhada até o cimo.”. Quer dizer que enquanto não lá estiverem todos, as coisas 
não avançam. O caminho parece simples e curto mas os montanhistas acabam por se perder no meio da 
vegetação e dos vários trilhos. De vez em quando surge o guia no cimo da ladeira e diz-lhes: “Então 
não conseguem?”. Eles estão mesmo ali, mas cada vez se afastam mais do local do guia e acabam por 
desviar a atenção para os seus próprios percursos em detrimento do desafio lançado pelo guia que era 
chegarem à ladeira. Por sua vez o guia vai perdendo de vista os seus “clientes” ao ponto de estes já não 
conseguirem ouvir-lhe bem a voz. Este pequeno trajecto até ao cimo da ladeira torna-se infindável, 
verdadeiro trabalho de sísifo. 
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Para as estruturas da ajuda internacional dirigida ao continente africano faltou a 

investigação fundamental na área do (sub) desenvolvimento partindo de pressupostos 

que tudo se havia pensado e tudo estava para fazer. Por isso, mãos á obra. Mas como 

fazer? Esta questão não se coloca do ponto de vista do conhecimento local porque ela 

pressupôe um saber fundamental sobre os fenómenos do (sub)desenvolvimento ou da 

mudança social nas sociedades intervencionadas, um saber não-local(especial), 

universal e interdisciplinar. Assim o “guia” deveria descer a ladeira e ir ao encontro dos 

“montanhistas”. No encontro deveria perguntar-lhes “De onde vêm?” e “Para onde 

querem ir?”. Então já não ficava tão mal dizer “Eu mostro-vos o caminho.” Um 

caminho parecido com outro caminho mas nunca igual. A hipopedagogia da prática da 

ajuda ao desenvolvimento tem uma relação estrutural negativa com a profissionalização 

da mesma prática. Impõe-se uma ruptura de paradigma. 

O paradigma da modernização (ainda defendido pelo colectivo das diferentes 

estruturas da ajuda ao “desenvolvimento”) pressupõe que todos os caminhos que vão 

dar ao Caminho (“Modernização”) são iguais, que não é necessário perguntar ao 

“caminhante” de onde vem nem tão pouco para onde quer ir, porque não confere ao 

“caminhante” qualquer responsabilidade ou poder de interferência sobre a “coisa” 

(mercado, progresso, desenvolvimento, etc.). Nega-se aos “subdesenvolvidos” e com 

maior acuidade aos africanos a História e o futuro dela, a pedagogia do projecto, o 

principio da liberdade, quando a Ajuda sob a capa do “cientifismo modernizante” 

decide em vez de avaliar. Para o colectivo do paradigma modernizante o 

desenvolvimento subsahariano é do tipo “castelo de areia”, isto é, qualquer coisa que 

assenta a sua existência na condição mesma de deixar existir.  

Na metáfora os “caminhantes” afastam-se compulsivamente da “ladeira” 

(“ajustamento estrutural”) onde se encontra o “guia” de tal modo que este perde o 

contacto com eles: fim do paradigma, da solução eficaz. Os valores eurocêntricos de 

democracia, progresso e modernidade são postos em causa por alguns intelectuais 

africanos: descrédito. Surge de novo o problema da pobreza em África, diferente da que 

existe no Ocidente. Como solucionar este problema? 

O pedagogo profissional recebe sempre o testemunho de um outro. O 

desenvolvimentista hipopedagógico nunca o faz. A ajuda e a cooperação internacionais 

terão que abandonar o paradigma altamente especializado e produzir uma inteligência 
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universal, um colégio de produtores de um conhecimento fundamental sobre os 

fenómenos do co-(sub)desenvolvimento. 

 

 

4. Plano do estudo 

 

A estrutura do presente trabalho configura um objectivo fundamental: dar ao leitor a 

possibilidade de situar o observador no “terreno” partindo de um problema, de um 

conjunto de hipóteses, da observação participante, da descrição de fenómenos e dados 

empíricos diversos e da análise desses fenómenos e das relações estabelecidas entre eles. 

Na primeira parte deste trabalho abordaremos as questões teóricas e de método 

que orientaram a pesquisa. Assim, no primeiro capítulo, a “Teoria” tem por objectivo 

situar o leitor no problema específico e contextualizado das relações que estruturam as 

subsistências rurais em Santiago de Cabo Verde e fundamentar, no âmbito de um 

colégio de referências teóricas, os limites e a pertinência dos conceitos fundamentais 

para a pesquisa. Neste capítulo o objectivo é enunciar os pressupostos ou crenças, 

conhecimentos à priori configurados numa hipótese multidimensional que parte sobre 

estudo e pesquisa prévia no “terreno” e assim, numa dimensão de continuidade. No 

segundo capítulo, o “Método” expõe questões escolhidas e reflectidas através do ângulo 

da socio-antropologia e da observação participante com particular destaque para o 

problema do lugar e do papel do observador participante no “terreno”. 

Na segunda parte deste trabalho o objectivo é “mergulhar” o leitor no “terreno”, 

tanto no plano da sincronia como no plano da diacronia, nas múltiplas dimensões do 

universo particular da sociedade rural santiaguense, enquanto “nicho” socio-económico 

da acção do camponês como gestor de recursos mínimos familiares. Os dados empíricos 

e estatísticos servem o propósito de fundamento e complemento das interpretações com 

base em “comentários descritivos” adequados, de forma que aquelas possam constituir 

dados científicos. No terceiro capítulo, início da segunda parte, abordaremos o “Chão”72 

                                                
72 “Chão” ou Tchon  pode ser uma “superfície” sobre o qual “assenta” ou se “caminha”, uma 

sustentabilidade ou apoio da subsistência, um conjunto de relações que o indivíduo mantém com o seu 
“entorno” (cf. BAPTISTA, Fernando Oliveira. “A questão da Terra” in  BAPTISTA, Fernando Oliveira 
(Org.) Terra e Tecnologia. Século e meio de Debates e Políticas de Emparcelamento, Celta, Oeiras, 
2005, p. 193; cf. ainda Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto António Houaiss de 
Lexicografia Portugal, Temas e Debates, Lisboa, 2003, p. 894. 
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como uma categoria não unívoca que engloba as relações estabelecidas entre a 

mobilidade residencial, a estrutura familiar e o regime alimentar das famílias rurais 

santiaguenses. O “Chão” como um conjunto de condições de acesso aos recursos 

básicos da subsistência rural santiaguense e como enquadramento da sua adaptabilidade. 

No quarto capítulo, a “Água” remete para a relação com o “ambiente” ou entorno 

histórico e ecológico e para os limites da previsibilidade no seio da 

comunidade/sociedade, construídos numa “memória de forma” da incerteza. No quinto 

capítulo, as “Culturas” conduzem-nos para as actividades produtivas do ciclo doméstico 

camponês que configuram princípios de organização social e das subsistências, da 

natureza da produção do saber e da (in)disponibilidade para inovação. No sexto 

capítulo, os “Animais” dão-nos o sentido nuclear da acumulação e o jogo de forças da 

estruturação social na produção de adaptabilidade e na gestão da incerteza. No sétimo 

capítulo, o “Mar” sugere-nos os limites da acção num contexto de recursos mínimos 

para a reprodução social e acumulação de capital. 

No oitavo capítulo, a “Moeda” estabelece as condições da disponibilidade para a 

mudança social e como o mercado se encontra na “membrana” da comunidade/sociedade 

rural. Neste capítulo enfrentamos o jogo de forças da estruturação social na procura da 

adaptabilidade em contexto de “fome” de moeda ou poder financeiro. Nessa procura, a 

comunidade/sociedade rural produz o sentido da acção social (dos actores enquanto 

gestores de recursos mínimos familiares) estabelecendo os limites da sua participação na 

plataforma inovativa (microirrigação) do mundo rural santiaguense na qual o acesso ao 

crédito é crucial. Nesta procura de sentido e conservação da identidade que a 

comunidade/sociedade rural mantém na sua relação com o entorno, a reciprocidade e o 

capital de confiança são elementos fundamentais para a compreensão do todo. 

No nono capítulo, o “Apoio” define os limites do entorno da 

comunidade/sociedade rural quanto à racionalidade institucional dos agentes externos e 

ao modelo de análise do “paradigma” moderno-assitencialista que norteia as acções 

desenvolvimentistas financiadas pela ajuda alimentar monetarizada e intermediadas pelo 

quadro institucional do Estado. 

No décimo capítulo, o “Modelo de Análise” tenta abrir o “ponto de vista” da 

socio-antropologia e do investigador na abordagem dos fenómenos de                          

co-desenvolvimento social sugerindo a comunidade/sociedade rural como um todo  
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auto-adaptativo às condições que prevalecem no meio e às (auto)determinações 

variáveis da lógica e do sentido da subsistência fundamental do mundo rural 

santiaguense. Por último, na “Conclusão”, impõe-se a síntese breve e as questões claras 

do campo analítico-reflexivo e de gestação de novas pesquisas.  

Ao longo do relatório é evidente a preocupação de não submergir os enunciados dos 

actores sociais nem tão pouco submergir o contexto desses enunciados e a natureza 

intertextual ou dialógica da observação participante. Todas as secções ou capítulos 

terminam com uma conclusão analítica, e na última secção ou capítulo é retomada a análise 

dos fenómenos/enunciados e das relações entretidas, culminando com a proposta de um 

modelo de análise para a pesquisa/acção no universo definido ao longo do estudo.  

O meu texto ou enunciado recorre de um princípio deontológico de agregar o 

enunciado do outro. É nesse princípio que, no meu entender, consiste a legitimidade (e a 

originalidade) das ciências sociais e a condição mínima (heteroglossia)73 da sua existência. 

                                                
73 “...it represents the co-existence of socio-ideological contradictions between the present and the past, 

between differing epochs of the past, between different socio-ideological groups in the present, between 
tendencies, schools, circles and so forth, all given a bodily form. These ‘languages’ of heteroglossia 
intersect each other in variety of ways, forming new typifying ‘languages’” (BAKHTIN, M., The Dialogic 
Imagination: four essays, (M. Holquist Ed.), University of Texas Press, Austin, 1981, p. 291. 


