Se Queremos Sobreviver,
Vamos Ter de Mudar de Vida

"Somos uma sociedade ele contexto". Depois de muito analisar Portugal e os
portugueses, o professor Sobrinho Simões, director do IPATIMUPe professor
da Faculdade de Medicina do Porto, fez o diagnóstico: beneficiando de um bom
clima, "ficámos durante muito tempo isolados. Como não vinham casar connosco, hoje somos vagamente primos uns dos outros, o que faz com que haja uma
grande promiscuidade entre o interesse pessoal e o interesse colectivo". Pouco
cultos e tradicionalmente cinzentos, "usamos uma língua muito fechada, o que
diminui a eficiência da comunicação e gera muito desperdício".
Por outro lado, "estamos a mais para a riqueza que produzimos", pelo que, na
sua opinião, o futuro passará necessariamente pela emigração, assim como pela
avaliação externa.
EntTevista pOTCláudia Azevedo

Quem somos nós?
Se eu tivesse de identificar os elementos que nos caracterizam seriam a geografia e o clima. Isso moldou-nos ao longo dos séculos. Nós ficámos numa
ponta da Europa, com um clima bom e, ainda por cima, com montanhas
que nos separavam de Espanha. Ficámos isolados e tranquilos. Tínhamos o
que era preciso. Enquanto a sociedade foi baseada na agricultura e na pesca,
tínhamos o que comer.

A geografia e o clima também ditaram a ausência da tradição da luta.
A Europa Central e a Europa de Leste estiveram permanentemente

em con-

vulsões. Nós praticamente não tivemos guerra. Na I Grande Guerra, os nossos
soldados combateram na Flandres. Não entrámos na II Grande Guerra. As
guerras de África são combatidas em África. A última vez que tivemos invasões em Portugal foi pelos exércitos napoleónicos. O que nos caracteriza é
mais a cultura pela ausência de competição, pela ausência de comparação
com povos diferentes e pela ausência da necessidade de nos adaptarmos às
guerras. Nós somos acomodados.
Como é que esse isolamento se repercutiu na nossa maneira de ser?
A nossa sociedade é uma sociedade de contexto: somos pequenos e vivemos
para a nossa tribo, para o nosso pequeno mundo. É o único país do mundo
onde as pessoas levam os cunhados a passear. Somos todos vagamente familiares uns dos outros porque ninguém veio cá casar connosco.
Ainda por cima, dizíamos que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento ...
Nós éramos auto-suficientes.
Isso reflecte-se nos nossos genes?
Um estudo mostra que temos mais genes do Magrebe no Sul do que no Norte
e que temos imensos genes judeus. Os genes judeus ou sefarditas vêm do
Médio Oriente com a Romanização (século I ou n). Os genes magrebinos são
também antiquíssimos enquanto os genes árabes ou mouros vêm do século
VII. Essas foram as últimas alturas em que nós tivemos misturas substanciais.
Nem com as Descobertas e com a emigração isso mudou?
Não, porque nós saímos. É verdade que incorporámos genes subsarianos e
genes de origem ameríndia. Acredita -se que são genes que importámos por
via feminina. A nossa emigração era quase exclusivamente masculina. Se nas-

cessem rapazes mestiços, não eram trazidos porque cá eram mal vistos. Se
fossem meninas, nós incorporávamos. Mas todas essas misturas não mudaram a nossa sociedade de contexto. Agora, as coisas estão a mudar. Vamos
ficar diferentes geneticamente e culturalmente
brasileiros, africanos e europeus de Leste.

devido à incorporação de

Se uma das coisas que caracterizam uma sociedade de contexto é a ausência do risco, como se explica o sucesso das Descobertas e da emigração?
Quando começámos a ficar apertados, fomos à procura de outros mundos.
Como assim?
Nós tínhamos adquirido capacidade técnica com os árabes e os judeus.
À medida que fomos perdendo capacidade técnica, fomos perdendo, por
exemplo, capacidade de produzir alimentos em quantidade suficiente. Foi
uma questão de necessidade.
Mas só a necessidade não seria suftciente. Seria necessário algum engenho ...
Não temos nada de burros. Sabíamos que havia muita gente que tinha chegado à América, mas não tinha voltado para contar. Tivemos capacidade de
observação marítima.
E quanto à emigração?
Só emigraram aqueles que se destacavam por características excepcionais ou
por necessidade absoluta.
A emigração está outra vez na moda?
Neste momento, somos o país europeu com maior percentagem da população
fora do seu país. É assustador! Há dois níveis: há, por um lado, indivíduos
muito pouco qualificados em Portugal e que estão a voltar para a França e
para a Alemanha, e, por outro lado, há muitos indivíduos novos com cursos
superiores que já perceberam que não há, em Portugal, lugar para eles.

Fora ou dentro, como somos vistos pelos outros? O que nos distingue na
nossa maneira de ser comparativamente

a outros povos? Como nos posi-

cionamos no mundo?
Se perguntar a um português, tal como a um galego, como está, ele nunca
diz que está muito bem. Na melhor das hipóteses, diz que "vou andando,
nunca pior". Isso deve-se ao medo da inveja e ao medo de Deus. Pensa-se que
não se deve desafiar Deus. Também há o medo de não parecer petulante ou
arrogante do ponto de vista pessoal. Não é de boa educação a gente armar-se.
Esse é um aspecto bondoso.
Mas há outro aspecto que não é tão bom: se você disser que está bem,
começa a ser um alvo apetitoso para que lhe peçam alguma coisa: ou dinheiro
ou alguma cunha. Por causa da sociedade de contexto, somos muito atreitos
a misturar a influência pessoal com a corrupção, que pode ser pura e simplesmente promiscuidade. Não temos noção do conflito de interesses porque
pensamos sempre que o que é bom para a nossa família é bom para o país. Às
vezes é quase inaceitável o nosso grau de candura.
O que melhor nos caracteriza é esta mistura entre o público e o privado, o
interesse pessoal e o interesse colectivo, e a incapacidade de escapar à corrupção larvar, isto é, de dizer não. Há muitas informações confidenciais que não
devem ser partilhadas, mas se for numa jantarada com os cunhados, é normal.
Então com uns copos a mais ...
Nós temos um problema de alcoolismo gravíssimo. O álcool é a pior droga.
Mas, socialmente, não ficamos a cair de bêbados, como os nórdicos. O que
somos é promíscuos porque estivemos sempre neste caldo de cultura dos
primos e cunhados.
Mas, pelo menos, não somos hipócritas ...
Quando trabalhei nos Estados Unidos e nos países nórdicos, isto é, nas sociedades calvinistas e protestantes, enfrentei muita hipocrisia. Pelo menos não
somos hipócritas. Somos é corruptos.

A religião tem culpas no cartório?
A religião também contribuiu para a sociedade de contexto. A religião católica é um bocado desculpabilizadora da "pulhice". Se eu fizer uma "pulhice" ,
mas me arrepender, Deus perdoa e ganho o céu. Numa sociedade calvinista
ou protestante, o indivíduo fica sempre com o rótulo.
Deve haver outras virtudes nos portugueses, ou não?
Uma das nossas grandes vantagens foi a organização familiar portuguesa que,
mesmo em famílias de pequenas posses, era extraordinariamente afectiva
para as crianças e para os velhos, o que nos permitiu amortecer a velhice.
Nós temos uma estrutura familiar que é muito razoável.
E somos genuinamente

solidários?
Não sei se seremos mais ou menos do que o espanhol. Muita desta solidariedade pode ser um mecanismo de compensação, mas, se for bem aproveitada,
do mal, o menos. Mas o nosso clima não estimula a solidariedade real. Por
exemplo, nos países nórdicos, com condições muito agrestes, se você não
ajudar o seu vizinho, ele morre.

A nossa obsessão pelo desporto também é um mecanismo de compensação?
Sim. Nem sempre podemos ganhar, por isso ganhamos por interposta pessoa. Mas gostamos de estar sentados. Não gostamos de fazer desporto a sério,
somos todos uns teóricos. Só somos bons em desportos que não exigem
muito treino. Pela primeira vez, com o Nelson Évora, ganhamos numa disciplina técnica. Ganhamos no futebol também porque pagamos muitíssimo
bem a uns miúdos que deixaram de estudar. Mas tenho de ser justo: vou
muitas vezes andar de bicicleta para o Parque da Cidade e é impressionante
o número de famílias que andam ali a passear e a fazer desporto. Há uma
mudança que vai ter reflexos no futuro.

E a corrida aos bens materiais?

Na geração dos meus filhos, há um consumismo disparatado. Eles tiveram
acesso, de repente, a tudo. Já a corrida ao shopping ao fim-de-semana

é

monstruosa, é típica de país pobre que passa a ter acesso a coisas relativamente baratas. Há uma necessidade de compensar as antigas carências. Mas
não somos piores nem melhores do que os espanhóis nesse aspecto, nem na
programação das televisões. A nossa televisão, que está cheia de coisas de
gosto duvidoso, é francamente melhor do que a televisão espanhola e a italiana, que ainda são mais popularuchas e mais estimuladoras do que é mais
básico e mais primário.
A comunicação

social também é um problema?
Está a desaparecer a comunicação social de referência em Portugal. Não sei se

é causa ou se é efeito. É uma pescadinha elerabo na boca. O The Guardian, o
Le Monde e o El País têm, todos os dias, várias crónicas ou artigos de opinião
que foram muito bem pensados. A informação é preciosa, valiosa. Nós temos,
acima de tudo, notícias e comentadores que comentam a notícia desse próprio dia ou do dia anterior. Mesmo assim, sou um leitor obsessivo de jornais.
Se não leio, fico nervosíssimo. Se tiver de identificar aquilo que mais falta me
faz no dia-a-dia é um jornal.
Mas os jornais não

se

limitam a dar aquilo que

o público

quer?

Tem razão. As pessoas não são muito cultas. Se lhes der qualquer coisa excessivamente elaborada, não consegue captar a atenção. Além disso, não temos
dimensão suficiente. A televisão é perigosa porque é fácil. Ler exige esforço,
já a televisão entra sem a gente se esforçar.
Continuamos a ser um país cinzento?
Nunca fomos muito bons nas cores. Só muito recentemente as pessoas começaram a usar cores garridas. Há uma história engraçada: uma vez, a Maria
Elisa veio entrevistar-me a mim e ao Belmiro de Azevedo. Eu ia com uma

camisola azul escura e não combinava com o cenário. Vi que uma das senhoras que estavam a anotar tinha uma camisola laranja e dei a entrevista com
essa camisola cor-de-laranja emprestada. Não faz ideia do número de pessoas
que me ligaram no dia seguinte.
E o uso da gravata?

Já o João Lobo Antunes diz que a gravata é o seu fato de médico. De facto,
nos Estados Unidos, onde também trabalhei, um médico entra no hospital
com gravata.
E quanto àforma de tratamento?
Essa é própria da tal sociedade de contexto. Há necessidade de as pessoas
serem um bocadinho mais importantes do que as outras. As pessoas valem
como senhoras doutoras ou filhas de fulano. Para as amigas da minha mãe,
eu sou o filho da Xandinha ... O problema da estratificação social acontece em
todas as sociedades, mas aqui tem este aspecto mais parolo.
Por outro lado, nós tratamos as pessoas na terceira pessoa. Temos muita
djficuldade em tratar por tu. É um problema de eficiência. Para os anglo-saxónicos, o "you" tanto significa tu como você. Nós temos muito desperdício em termos de comunicação.
Também não conseguimos dar ordem porque dar ordens, na nossa cultura, é malcriado. Por isso, usamos uma fórmula perifrástica. Eu, por exemplo, em vez de dizer aos meus alunos "façam isto", digo-lhes "gostava que
fizessem isto" ou "não se importam de". Às vezes, nas novas levas, há uns
que não percebem. Isto dificulta a comunicação. Há pouca clareza e bastante ambiguidade. Se me perguntarem se quero dar urna volta, não posso
dizer que quero. No máximo, se me apetecer muito, digo "eu queria" ou
"eu gostava". Não queremos impor-nos ao outro e damos-lhe uma segunda
oportunidade.

Esperamos que ele demonstre o seu interesse, repetindo o

convite: "ande lá".

Em suma, a nossa língua diftculta o nosso relacionamento

e a nossa eft-

ciência como proftssionais?
Exacto. Ao contrário do Brasil. De novo porque ninguém casou connosco e
ficámos a falar uma linguagem fechada.
Como anatomopatologista, se tivesse de fazer um diagnóstico do estado
do nosso país, qual seria?
Não estamos doentes. Nós somos assim. Isso deu-nos vantagens. A sociedade
portuguesa (ou os galaico- portugueses) adaptou -se de uma forma brilhante
às condições, que não eram nada favoráveis: Portugal era um país pequeno,
periférico e pobre. Saímo-nos muito bem. Nós fomos muito bons para aquilo
que precisávamos.

o que

de mais importante nos aconteceu nos últimos tempos?
Foi entrar na Europa e passar a ter o Euro, o que devemos a Mário Soares.
Nos anos iniciais, beneficiámos em aspectos como as infra-estruturas. Mas
acho que o nosso modelo de sociedade já não responde a um mundo que está
a mudar a uma velocidade impressionante. O nosso fado é a nossa incapacidade de responder a um desafio que, agora, exigia maior organização e maior
treino de arriscar.
O que mais receia?

O meu medo não é se estamos ou não doentes, mas se vamos ou não sobreviver
num novo mundo competitivo. Para já, estamos a emigrar e vamos emigrar
cada vez mais. Penso que devemos apostar nos países de língua portuguesa.
A emigração vai ter de existir porque temos pessoas a mais para o nosso tamanho e para a riqueza que produzimos e não podemos matar-nos uns aos outros.
Daqui a pouco tornamo-nos num deserto ... Vamos desaparecer do mapa?
confmados ao litoral.

Já estamos um bocado desertíficados. Vamos ficar, provavelmente,

o que podemos

melhorar? Tem algumas medidas na manga?

Continuo a achar que a única medida estrutural é a educação. Também temos
de aproveitar ao máximo a incorporação de novas culturas, designadamente
dos países de Leste e asiáticos.
Em termos políticos, apostaria na emigração dos nossos profissionais
qualificados para a África de língua portuguesa, para o Brasil e para a América
Latina. Nas ciências da saúde, há imenso negócio que pode advir daí.
Outra coisa que faria era introduzir a avaliação externa e a recompensa/
castigo. Em vez de facilitar a vida, mais cedo ou mais tarde temos de nos
confrontar com a circunstância de não produzirmos a riqueza de que necessitamos para o nosso nível de vida.
Em vez de fazer uma terapêutica prolongada, faria uma terapêutica de
choque, afastando os maus e recompensando os bons. Mas a avaliação tem
de ser externa. O grande problema da avaliação em Portugal é que, como
somos todos primos e cunhados, somos tendencialmente pouco isentos na
avaliação. Temos de recorrer à avaliação externa.
Em suma, vamos ter de mudar de vida!

GENE, CÉLULA, CI~NCIA, HOMEM I MANUEL SOBRINHO SIMÕES ; REV. MÁRIO AZEVEDO

AUTOR(ES):

Simões, Manuel Sobrinho, 1947-; Azevedo, Mário, revisor

PUBLICAÇÃO:

Lisboa: BabeI., copo 2010

DESCR. FlsICA: 187, [5] p, ; 22 em
ISBN:

978-972-22-2984-5

