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Sobre os Portugueses … 

 
  

Falar sobre os portugueses é um tema ambicioso e nada fácil. Não 

pretendendo chegar a um tratado sobre o qual se possa questionar a veracidade 

ou não. Um povo pode ter uma sociologia, uma história, uma antropologia, mas 

não tem uma psicologia. Creio ser consensual a existência de um Portugal 

histórico, de um Portugal poético e de um Portugal sem registo.  

Os poetas falam de portugueses ousados, aventureiros, corajosos, 

descobridores e conquistadores dos mares. A história escreve que toda a 

ousadia dos portugueses tem origem no mais primário instinto de 

sobrevivência. Para onde é que os portugueses poderiam ir senão para o mar? 

Os portugueses foram por assim dizer encurralados num palmo de terra entre a 

Europa e o mar ou poeticamente dizendo, sempre é melhor ao ouvido da alma, 

num “jardim à beira mar plantado”. Um jardim que desde sempre nunca deu 

flores para todos. Os motivos que levaram aos descobrimentos são os mesmos 

que levam desde sempre à emigração dos portugueses, a procura de 

oportunidades. Os descobrimentos foram feitos por nobres e pelo povo. Os 

nobres porque viam na expansão a oportunidade de obter benefícios e mercês 

do rei e os pobres porque cá passavam fome, quando não eram presos e 

forçados a embarcar. Portanto sempre foi mais fácil e menos ousado e corajoso 

entrar pelo mar dentro do que pela Europa dentro. Entrar pelo mar dentro era 

mais desimpedido e menos arriscado.  
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No fundo, a Europa sempre fez o favor de nos escrutinar e receber por 

isso de nós a devida recompensa junto da divindade. Nas Índias fomos bem 

recebidos, fomos livres. O oriente era o nosso destino natural e normal. A 

Europa só nos foi poupando e tolerando para fazer a guerra e depois a 

reconstrução. Grandes foram e são as mulheres e homens que foram e vão por 

essa Europa dentro que não tem caminho, terra, cultura e poderes livres ou pelo 

menos desorganizados. Os portugueses nunca foram líderes de nada. 

Conformaram-se com todos os povos, foram sempre liderados, pelos romanos, 

pelos árabes, pelos bárbaros e pela igreja católica. Aculturaram-se sempre 

dentro do seu próprio território. Tiveram sempre que agradar a gregos e 

troianos numa lógica do safa-te se puderes ou desenrasca-te se puderes. Não 

desenvolveram autonomia e responsabilidade individuais e, portanto, menos 

ainda coletivas. A reunião e associação de portugueses nunca teve espaço 

próprio. Espaço para objetivos coletivos próprios. Viveram sempre para os 

objetivos dos outros. Alguém pensa sempre por eles. Gastaram-se no tempo a 

agradar e não a criar. As Índias foram o ponto de chegada, a sua libertação 

espiritual, o seu inebriamento cultural, a fusão perfeita. Talvez por isso a 

cultura portuguesa tenha um conteúdo bem mais oriental que europeu. O luxo e 

a sofisticação das cortes da Europa não existiam em Lisboa. A arte da pintura, 

dos tecidos, dos bailes não era muito valorizada ou pelo menos tinha outras 

regras na corte de Lisboa. As Índias foram para os portugueses também a 

distração social e económica fácil que reforçou a sua dependência e acentuo a 

sua irresponsabilidade. A desorganização organizada e o capitalismo 

desorganizado das Índias foram irresponsavelmente interpretados pelo reino 

português, pela liderança portuguesa. Perante tanta fartura para quê organizar, 

racionalizar, criar lideranças responsáveis, profissionalizar? Não competia ao 

povo reconhecer e convocar tais problemáticas mas sim à liderança que estava 

lá para isso. O problema é que também ai as lideranças eram agentes de si 

próprias e não do coletivo.  

O monoteísmo religioso e mais contemporaneamente o Estado Novo 

instituíram de facto a desautonomização e desresponsabilização individuais e 

coletivas, as lideranças como agentes exclusivos do sistema fascista e a não 

criatividade. 
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Tradicionalmente sabe-se que os sistemas em Portugal, salvo exceções 

muito isoladas, ou têm lideranças irresponsáveis ou “não têm” lideranças. As 

lideranças tradicionalmente para além de irresponsáveis parecem ser agentes de 

tudo menos do interesse coletivo. Criou-se a ideia que Portugal está no 

primeiro mundo e, em muitos aspetos está, que todos os portugueses têm a 

mesma oportunidade de sucesso. Como diz António Hespanha: “(...) os 

portugueses sabem que o país é uma porcaria para a maioria e muito bom 

para alguns.(...)”. 85% dos portugueses afirma que tem desempenhado bem o 

seu papel e, por isso, não tem qualquer responsabilidade no atraso do país. O 

problema é de quem manda que não sabe mandar. Lá fora em países com outras 

lideranças e organizações os portugueses, com diferentes níveis de 

escolaridade, dão cartas, não ficam atrás dos outros.  

Por cá, nos dias que correm: os ataques ao Citius é uma questão de 

maioria cromática e emocional (mente); a corruptela é culturalmente admitida – 

o borreguinho, o cabritinho, a galinhinha, …, é uma questão de socialização e 

etnográfica –; os riscos financeiros sistémicos abundam e nunca mais parecem 

ter fim; as vitimas viram a rés e estas viram a vitimas; faz-se glória de 

habilitações iguais para cursos com a mesma designação de um ano e de três 

anos, com diferença de quase 3000 horas de formação; quem tem mérito deve 

ter vergonha; existem concursos onde se têm de esconder habilitações para 

conseguir entrevista; existe-se com ordenados dos mais baixos da europa mas 

com mais horas de trabalho contudo com a menor produtividade; o processo x 

entra primeiro que o processo y mas este é visto e decido primeiro; dizem que 

deve-se conseguir as coisas com trabalho e qualidade e depois a concorrência 

consegue o mesmo, sem trabalho e qualidade, porque “coitado” também não 

pode ser assim; …; perpetua-se a invejazinha caricatura camoniana.  

Por cá, nos dias que correm, os média de massas só esclarecem o que 

querem ou o que podem?; Etc., Etc. O que é isto se não um apelo à 

irracionalidade dos portugueses?  

Nada faz sentido. Nenhum português pode levar isto a serio senão 

enlouquece. O português sabe que está sozinho e tem que se desenrascar como 

pode. Quem tem unhas toca viola e quem tem olho é rei. 
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A história de Portugal revela-nos, ora pela necessidade ora pelo 

excesso, uma sequência de apelos à irracionalidade, à desprofissionalização, ao 

pensamento débil, ao obscurantismo, à desvalorização do saber e ao 

individualismo.  

Da história de Portugal o povo soube sempre que não conta nada para 

a pequena e rotativa “elite” que sempre governou Portugal. O povo sabe que 

apenas conta para pagar impostos e votar em quem a “elite” entender.  

A história de Portugal mostra-nos que Portugal nunca teve espaço e 

liberdade para se inscrever. E a maioria dos portugueses sabe que não tem 

espaço para se inscrever no país. Mostra-nos o português que apenas se afirmou 

dentro de si escondidamente.  

Por isso, desde sempre que os portugueses, na sua maioria, se realizam 

por si e em si mesmos.  

Por isso, a cultura dos portugueses não tem escrita, não tem criação, 

não tem racionalidade, não tem ciência, mas tem poesia e tem fado onde 

esconde nas palavras escritas e nas tristes voz e indumentária tudo: a alegria, a 

tristeza, o sofrimento, o medo, a auto-estima, a sabedoria, a ignorância, a 

insegurança e a força que não sabem ou têm medo de expressar, racionalizar e 

afirmar/inscrever.  

Os portugueses sabem que as suas lideranças desvalorizam ou 

penalizam a cultura racional, a cultura esclarecida.  

Por tudo isto, a cultura dos portugueses é clandestina, interior, de si 

para si, oriental, é um mundo incriptado, um mundo inevitavelmente poético.  

Mas então quando é que nós formalmente europeus somos Europa? 

Quando cada português afirmar/inscrever cá dentro o seu mundo descodificado 

e na Europa o mundo de Portugal.  
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