
 

 

 

 

Conclusão 
 

 

 

Ao longo deste relatório pretendi esboçar o caleidoscópio configurador do modo 

de existência que determina o comportamento dos agentes económicos, enquanto 

gestores de recursos mínimos familiares da comunidade/sociedade rural da Ilha de 

Santiago de Cabo Verde. O “chão” (residência, família e alimentação), a água, as 

culturas, os animais, o mar, a moeda e o “apoio” (o modelo de acção das intervenções 

externas mediatizadas pelo quadro institucional), são as dimensões possíveis daquele 

caleidoscópio social e económico. Outras dimensões seriam possíveis, na compreensão 

da capacidade de auto-adaptação da comunidade/sociedade às condições estabelecidas 

no meio, exibindo capacidades variáveis, consoante os contextos das interioridades. Foi 

o “caleidoscópio” que pretendi construir e não a “realidade”. Esta está para além de 

qualquer possibilidade. 

A comunidade/sociedade observada ao longo deste trabalho produz auto-

referência na complexidade que emerge do todo e nas contradições e paradoxos que 

enunciam as partes. Não é possível compreendê-la sem termos uma visão dinâmica das 

estruturas sociais e sem termos em conta o conjunto das relações sociais que elas tecem 

entre si e os múltiplos contextos onde a irreversibilidade do tempo é incontornável. O 

cientista social não estuda objectos (actores sociais) numa estrutura de relações. Estuda 

relações (actores sociais) numa estrutura de relações. Estuda as relações das relações e 

neste sentido a compreensão e explicação dos fenómenos sociais não se esgota na sua 

mensurabilidade. Não basta a nomenclatura estatística e as explicações “a-históricas” 

que frequentemente descrevem (sob a aparência científica do formalismo sofisticado) o 

que pretendem explicar.  
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A comunidade /sociedade rural típica que pretendi demonstrar neste “lugar” exige 

capacidade de construção de si para se posicionar relativamente ao exterior. Esta 

capacidade exige a memória dos actores que tece o fio mais longo do padrão 

comportamental dos camponeses, como gestores de recursos mínimos e que se constrói 

nas decisões individuais desses mesmos gestores de recursos familiares. A este nível 

impõe-se o princípio da liberdade, fundamental para a construção da identidade de uma 

economia local que se constrói no “tempo curto” das estratégias dos actores sociais. 

Uma “memória” de segunda ordem (uma memória de forma), aquela que remete para a 

irreversibilidade do “tempo longo” das interdependências (co-evolução) das estruturas é 

exigida para a gestão da identidade da economia local, onde a comunidade /sociedade 

rural poderá co-evoluir com o seu entorno ou “ambiente”, mantendo intacta a sua 

identidade, nessa relação. Neste nível impõe-se o princípio da reciprocidade. 

Modos locais de produção em África deverão ser contextualizados nas condições 

particulares de índole social, política e ecológica em que evoluíram e no resultado desse 

processo ou processos, em que estabeleceram o dispositivo cultural que determinou o 

modo como a comunidade/sociedade rural africana reagiu às intervenções externas, 

produzidas pelas configurações globais dominantes. A ruralidade africana, associada à 

pobreza e à extrema pobreza, não pode ser compreendida pelo modelo eurocêntrico da 

transição económica, do emprego industrial, da segurança alimentar de base doméstica 

ou da diversificação intra-sectorial. Contudo, o paradigma da “modernização”, que 

anima os projectos de desenvolvimento rural, manuseia o “mapa” e estabelece como 

meta a reorganização do sector tradicional a caminho da semi-industrialização. 

A comunidade/sociedade rural santiaguense constitui um mundo particular de co-

evolução na sua capacidade de construção de si e, os hábitos de pensamento e acção que 

os seus actores preconizam manifestam o absoluto sucesso na tarefa de manterem 

intacta a sua identidade na relação com o entorno institucional moderno-assistencialista 

e “desenvolvimentista”, do ponto de vista do meio interior. Este “ponto de vista” não é 

capturado pelo paradigma modernizante que flutua na complexidade do “modo de 

existência” rural analisado aqui. A absurda homogeneização dos modelos ou padrões de 

(co)evolução só poderão sugerir  a justificação do “ponto de vista”  do agente externo 

transformador da comunidade/sociedade rural e a legitimação do seu saber e do seu 

métier.  
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Pela acção dos seus actores sociais enquanto gestores de recursos mínimos e pela 

interdependência das suas instituições e estruturas sociais, o “modo de existência” da 

sociedade rural santiaguense é auto-determinado pela incerteza do contexto, pela 

adaptabilidade das instituições e pela (in)disponibilidade às inovações num pano de 

fundo de uma economia do incerto. Neste contexto a agricultura não é a actividade do 

rural santiaguense mas uma das actividades que se desenvolvem em torno da criação 

dos animais e em prol da produção dos alimentos (das pessoas e dos animais), como 

estratégia (do camponês enquanto gestor de recursos mínimos familiares) última e 

permanente do sistema (re)produtivo. 

O factor residencial na sociedade/comunidade rural santiaguense é importante 

para a capacidade adaptativa e de auto-organização do agregado familiar mas ele surge 

co-dependente com outros factores como a estrutura da família e os hábitos alimentares. 

Nessa evolução, a “elasticidade” dos padrões institucionais (residência, família e 

alimentação) não representa, por enquanto, um exclusivo de variedade, mas também de 

mutabilidade no sentido que as transformações das relações estruturais poderão sugerir 

regressões dos padrões culturais originais. Por exemplo, a matrifocalidade não surge 

como traço típico de um padrão cultural mas como capacidade de adaptabilização na 

produção de si mesmo ou modo de manter alguma constância e estabilidade, perante as 

condições externas que suscitam distúrbios profundos. A matrifocalidade como 

elemento compensatório não repara, mas capacita a subsistência no contexto de recursos 

mínimos e este contexto hierarquizado supõe a interdependência de outros factores em 

co-evolução, como os hábitos alimentares e de residência na fundação de uma 

comunidade.  

Um elemento da incerteza estrutural e contextual da comunidade/sociedade rural 

santiaguense é a água ou a sua escassez, pela incapacidade do seu armazenamento e da 

sua gestão em moldes ajustados às necessidades dos actores inovadores ou 

empreendedores. Este elemento de incerteza estrutural é contudo esbatido por 

comportamentos de re-tradicionalização ou reinvenção de práticas costumeiras na 

sociabilidade intra-comunitária onde a reciprocidade é o elemento de estruturação 

fundamental. Os constrangimentos ambientais obrigam a comunidade/sociedade a 

ajustamentos em função de si, da sua identidade na relação com o “entorno” ou 

ambiente. 
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Os contornos da incerteza estrutural ou de acção dos camponeses que dependem 

da sua acessibilidade aos recursos mínimos da subsistência, que nem sempre estão 

presentes ao longo do ciclo produtivo, definem a adaptabilidade do sistema e a natureza 

do empreendedorismo dos cultivadores. Os contextos de entreajuda produtores de 

reciprocidade e capital social como o djunta-mô e a djuda, são sucessivamente esbatidos 

até à erosão pela monetarização contínua do quotidiano rural resultante do conjunto 

interventivo das acções externas, artificializadoras e planificantes. O efeito de 

composição global determina um processo de co-evolução entre o recuo da 

reciprocidade e o avanço da monetarização da comunidade/sociedade. O ciclo 

reprodutivo das famílias camponesas desenvolve-se entre duas possibilidades: as chuvas 

que fornecem o elemento água e a frente de trabalho que fornece a moeda. 

As bases da estruturação social de origem regridem paralelamente à necessidade 

de obter alimentos na loja a troco de dinheiro, muitas vezes fiado pela inscrição na 

frente de trabalho. A mudança do regime alimentar inscreve-se na particular elasticidade 

que o modo de existência camponês santiaguense sustenta face ao intervencionismo 

externo e qualquer introdução de um produto inovador no sistema de sequeiro estará 

condicionado pela sua característica de produzir alimento para os animais.  

Deste modo estabelece-se a estratégia alimentar como o objectivo mobilizador da 

grande maioria das famílias rurais e é neste ponto que converge a possibilidade ou não 

possibilidade de adesão dos camponeses à plataforma inovativa do mundo rural 

santiaguense ainda dominado pelo produtor de cana que associa aguardente e animais no 

“rêgo” (rega por alagamento) em oposição ao sistema inovador “gota-a-gota” 

(microirrigação). Mais velhos, os produtores de cana sustentam um comportamento 

“riscófobo” relativamente à necessidade de maior dispêndio de moeda e aumento 

substancial da incerteza nas estratégias de subsistências. Em certo sentido reproduzem 

o saber prático assente numa ética do princípio da responsabilidade e da prudência 

legitimada pelo conhecimento e interpretação dos elementos da natureza e sua 

conexão com o incerto. O saber prático e autoridade dos mais velhos estende a sua 

dominação até à dimensão do género e à divisão sexual do trabalho quando põem em 

causa a competência da mulher na execução da horta dada a fragilidade da sua condição 

física e função reprodutora. Estas crenças invadem a plataforma inovativa quando no 

“gota-a-gota” é “vedada” à mulher o manuseamento dos químicos. Cabe-lhe na perfeição, 
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no mundo rural santiaguense, o exercício da comercialização dos produtos num mercado 

essencialmente feminino. 

Entretanto a inovação ou a sua impossibilidade não só abarca o plano das crenças 

pessoais quanto à divisão sexual do trabalho, à incerteza dos retornos ou lucro, mas 

também ao enquadramento institucional e infra-estrutural que permite o acesso e o uso 

eficaz dos bens de produção como as sementes seleccionadas, os produtos 

fitossanitários e as peças mecânicas sobressalentes cuja disponibilidade aos 

horticultores não se concretiza no “tempo curto” ou just in time do mundo rural 

santiaguense e onde os gestores de recursos mínimos combinam crenças pessoais com 

os ensinamentos técnicos dos extensionistas numa base de produção autónoma do 

conhecimento. Em que moldes é possível construir um sistema de inovação para a 

sociedade/comunidade rural santiaguense? Qual a sua plataforma inovativa 

determinante? Se é possível estabelecer um princípio auto-organizador e elementos de 

auto-referência na evolução da sociedade rural santiaguense, como definir, no seu 

desenvolvimento, os elementos externos que produzirão sentido na co-evolução 

(diálogo interno) da sociedade/comunidade? Como condicionar (e não determinar) 

eficazmente o sentido dessa evolução? 

A adaptabilidade sugerida pelo sistema camponês santiaguense assenta ainda na 

variedade ou diversidade das actividades em função da subsistência no contexto de 

recursos mínimos. Essa diversidade é transportada para o centro de acção dos agregados 

familiares e constitui-se como corolário da “elasticidade” das instituições e flexibilidade 

do modo de existência rural. A acumulação limitada via multiplicação dos animais (“o 

jogo” da cabra) é nuclear na lógica reprodutiva do sistema supondo recursos futuros que 

permitem a diluição da incerteza contextual e onde elementos como a palha, 

principalmente nos tempos de crise, garantem factor de redundância no sistema de 

produção das subsistências: se a frente de trabalho falha, se a produção agrícola falha, 

então a palha como alimento dos animais é o garante dos recursos financeiros investidos 

no “jogo” dos animais e pela sua escassez nos tempos de crise ela adquire uma 

importância vital na conservação das pequenas poupanças. Assim a agricultura assiste a 

criação dos animais e esta constitui-se como o turnover do sistema reprodutivo em 

pontos precisos do seu ciclo que exigem dispêndio acrescido de moeda (casamento, 

baptizado, inicio do ano escolar, doença, emigrar, etc.). A importância dos animais na 
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sociedade rural santiaguense (que não está no seu efectivo muito limitado mas na sua 

função) estabelece as conexões estruturais entre subsistemas como a residência, os 

hábitos alimentares, o sistema de cultivo e o acesso aos bens de produção. Os animais 

fontes de conflitos e clivagens suscitam mecanismos internos de negociação e de 

redução de incerteza e redefinem face às intervenções externas o modo como os 

diferentes subsistemas co-evoluem de forma que a comunidade/sociedade mantenha 

intacta a sua identidade na relação que estabelece com o entorno. 

O acesso aos recursos tecnológicos fundamentais, no caso dos pescadores, 

incapacitam o camponês na produção das subsistências e num sentido mais lato na 

reprodução e transmissão geracional do saber e do património adquirido que só no mar 

se concretiza. Ao pescador sem terra e sem cabra resta-lhe o bote e o motor como 

garantia de transmitir o seu ofício e conhecimento à prole mas que sem a peça 

sobressalente do motor jamais o poderá conseguir. 

A incerteza é constante no mundo rural santiaguense não no sentido da eminência 

do imprevisto mas no sentido da permanência do incerto historicamente certo pelas 

sucessivas crises alimentares que assolaram o arquipélago. A prudência ou o 

“evitamento”, e não uma estratégia sobre a imprevisibilidade do futuro, é a 

racionalidade do rural santiaguense enquanto gestor de recursos mínimos e não somente 

enquanto produtor. É neste enquadramento que talvez se possa explicar o recuo da 

reciprocidade no tecido social da comunidade camponesa objecto de estudo, quando 

submetida às intervenções externas da ajuda internacional e alimentar. Essa 

reciprocidade estrutural da formação social “original” havia produzido capital de 

confiança na sociabilidade e na gestão dos trabalhos agrícolas, fenómenos de entreajuda 

e mutualismo em regressão que explicam de certo modo o insucesso ou desinteresse das 

“totó-caixas” no seio dos agricultores, impedindo o camponês no acesso ao crédito 

informal, do “tempo curto” e da gestão autónoma e horizontal. Paradoxalmente é entre 

as mulheres (enquanto rabidanti) tradicionalmente arredadas de um fiador na obtenção 

do crédito formal que as “totó-caixas” têm mais sucesso sobretudo no domínio 

essencialmente feminino da comercialização dos produtos. 

O mercado e o quadro institucional constitui a fronteira do sistema camponês, a 

membrana onde a sociedade/comunidade codifica os constrangimentos do seu entorno. 

No limite do sistema camponês, o mercado é a entrada possível dos condicionalismos 
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do ambiente e do entorno histórico e institucional, o meio privilegiado dos fenómenos 

da globalização/glocalização. Nesta fronteira o apoio alimentado pela ajuda alimentar 

monetarizada e canalizado pelas estruturas intermediárias do aparelho do Estado, 

constitui a “avenida” principal da globalização e a matriz que define o conjunto das 

actividades que moldam as condições da evolução da comunidade/sociedade rural 

santiaguense mas que, em definitivo, não determina o seu processo de co-

desenvolvimento. 
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