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O íamilismo pode ser
desagradável, mas não
surpreende. É uma evidência
banal. Há muitos anos que
é assim. A endogamia é uma
invariante estrutural no nosso

pais, permaneceu sempre viva
na sociedade portuguesa em
maior ou menor grau

0
Nada de novo
debaixo do sol
A preponderância de algumas famílias
sobre a sociedade portuguesa é óbvia.
Não é novidade muito notável. Se re-
cuarmos no tempo, o familismo apare-
ce-nos a cada Instante. Vejamos, logo
de começo, o caso do saudoso António
Almeida Santos, durante o período em

que foi Presidente da Assembleia da

República (1995-2002): em 1995, a filha
foi nomeada, sem concurso e "por ur-
gente conveniência de serviço", asses-

sora principal da carreira de assuntos

sociais, culturais e relações parlamen-
tares internacionais do quadro de pes-
soal da Assembleia da República; em
2001, o filho mais novo de Almeida
Santos e a filha de Jorge Monte Cid,

chefe de gabinete daquele histórico do
PS, juntamente com um assistente do

deputado e professor da Faculdade de
Direito de Lisboa, Jorge Miranda, foram

contratados, entre 400 candidatos,
como técnicos superiores parlamenta-
res de 2a classe da carreira técnica su-

perior parlamentar da área jurídica do

quadro de pessoal da Assembleia da

República. Na mesma altura, o Diário
da República dava conta danomeaçâo
do genro de Almeida Santos paraaAlta
Autoridade para a Comunicação Social.

Durante o período em que o Estado

continuou a deter poderes especiais na

Portugal Telecom - a famosa golden
share (2000 -2011), que permitia ao Es-

tado, entre outras prerrogativas, nomear
administradores -. foram contratados

dezenas de ex-políticos e filhos de go-
vernantes, como a filha de Edite Estrela,

o irmão de Pedro Santana Lopes, o filho

de Jorge Sampaio, o filho de António

Guterres, o filho de Teixeira dos Santos e

o filho de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Julho de 2003, escassos meses

depois de se ter licenciado na Faculda-
de de Direito de Coimbra, Mariana Ro-

drigues Canotilho, filha do constitucio-
nalista |osé Joaquim Gomes Canotilho

(que entre 1970 e 2011 assumiu a re-
gência de várias disciplinas da Secção
de Jurídico-Políticas daquela mesma

instituição, onde a filha, de resto, tam-
bém exerce funções docentes, agora
com o contrato suspenso), foi nomeada

assessora do gabinete do presidente do

Tribunal Constitucional (cargo que
exerceu até Abril de 2007) e recente-
mente foi apontada pelo PS como nova

Juizado Tribunal Constitucional.

Que as relações familiares estão ins-

critas na natureza das nossas instituições
demonstra-o claramente o facto de a

endogamia familiar existir em diversos

lugares e formas, e em muitos tipos de

actividade. Há algumas semanas referi

aqui a Faculdade de Direito de Lisboa

como um exemplo coerente e sistemáti-

co de endogamia familiar, em que a dis-

tinção entre funcionamento institucio-
nal e dinâmicas familiares c, no mínimo,
enevoada. Mas podia ter incluído, tam-
bém, a Faculdade de Direito de Coim-

bra, onde também encontramos vários

membros unidos por laços familiares: os

Figueiredo Dias, os Falcão de Oliveira,
os Moura Ramos, os Marques de Almei-

da, os Castanheira Neves, os Costa An

drade, os Calvão da Silva, os Pinto Mon-
teiro ou os Figueiredo Marques.

Como se vê, nada de novo debaixo do

sol. O familismo pode ser desagradável,
mas não surpreende. É uma evidência
banal. Há muitíssimos anos que é as-
sim. A endogamia é uma invariante es-

trutural no nosso país, permaneceu
sempre viva na sociedade portuguesa
em maior ou menor grau. Existe, de

resto, abundante informação empírica
que mostra que as relações familiares

não só são frequentes e estruturais em

quase todos os corpos dirigentes do Es-

tado, como têm uma história muito
mais longa e raízes muito mais profun-
das. O familismo dos nossos dias, a
ideia de que o espírito dos pais passa

para as calças dos filhos, é um dos te-
mas centrais da história da sociedade

portuguesa, é um esquema de organi-
zação que se impôs historicamente,

que irrompe directamente dos mode-
los clientelares de séculos passados, os

quais persistiram, com diferentes reen-

camações, ao longo dos séculos XIX e

XX, saltando de configuração em confi

guraçâo, de regime em regime, de cir-
cunstância em circunstância, de con-
texto em contexto, para chegarem in-
tactos à actualidade, sendo raros os ca-
sos em que os laços de parentesco são

inexistentes nas cúpulas das principais
instituições do Estado.

A verdade é que o familismo não é um
exclusivo de Portugal, acontece em to-
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dos os países e em todos os tempos, é

um fenómeno universal que se encontra

presente em todos e cada um dos tipos
de sociedade, como o economista Gre-

gory Clark mostrou em The SonAko Ri-
ses (um trocadilho com o título do ro-
mance de Hemingway, TheSunAboßi-
ses). A partir de uma base de dados so-
bre a evolução histórica da mobilidade
social em vários países - Inglaterra, Es-

tados Unidos, Suécia, índia, China,

Taiwan, Japão, Coreia e Chile -, Clark e

a sua equipa chegaram à conclusão de

que a transferência do estatuto social de

algumas famílias é uma tendência de

longa duração, que passa de geração em

geração ao longo dos séculos. Nem o es-

forço nem o mérito conseguem explicar,

segundo Clark, a inesperada persistên-
cia de elevados níveis de inércia estrutu-

ral no prestígio e na riqueza de al-

guns grupos familiares.

Onde bate o ponto não é aí O fulcro

da questão não reside em afirmar que o

familismo é a ideologia dominante na
sociedade e na política ou que as rela-
ções familiares nunca estão ausentes

nos processos de reprodução social do

poder, pois todos sabemos que é im-
possível escapar totalmente à força
gravítica das famílias que conseguem
manipular as atitudes políticas e mobi-
lizar os recursos económicos do Esta-
do. Ninguém pode dizer que é possível

extinguir ou erradicar completamente
o familismo no acesso aos bons em-
pregos públicos, nem ninguém está

imunizado contra esse pecado. Seja-
mos realistas: a ausência de familismo

nunca é plenamente atingível, trata-se
de algo impossível na prática.

O que interessa perceber, isso sim, é

que o familismo é mais comum nuns
do que noutros países, e que a endoga-
mia é uma das variáveis explicativas
dos níveis de intensidade da democra-

tização e da modernização numa so-
ciedade. Dito de outro modo, a quali-
dade de uma democracia e de uma
economia variam de intensidade con-

forme o peso do familismo: quanto
maior o nível de familismo, mais lenta-
mente, ou menos rapidamente, flores-

ce a democratização e a modernização
de uma sociedade. Em geral, as socie-
dades modificam-se menos ou de for-
ma mais lenta, e tendem a adiar as re-
formas estruturais quando o Estado é

controlado por uma galáxia de famílias

que consegue perpetuar-se no poder.
Quando todo ou quase todo o poder

provém de algumas famílias e de al-

guns círculos de amigos, trata-se es-
sencialmente de preservar a ordem so-
cial, o sistema de privilégios gerados

pela dominação económica, social e

profissional. Quando as necessidades

mais urgentes da família e dos amigos
colidem com as necessidades da colec-

tividade como um todo, o bem-estar
dos primeiros, a defesa e estabilidade
dos seus interesses instalados, terá

prioridade sobre a comunidade mais

alargada. O objectivo primacial, diga-
mos assim, é conservar as relações de

parentesco e de amizade através do

tempo e das gerações, é definir as con-

dições de perpetuação da oligarquia,
congelando em postos-chave os seus

sucessivos herdeiros e garantindo a
submissão dos clãs à ortodoxia do dis-

curso e dos valores estabelecidos (só

depois de assegurada a sua sobrevi-
vência e a sua reprodução é que surgirá
o bem comum, ou o comum proveito).
Não surpreenderá, pois, que os gover-
nos mais endogâmicos ou que mais

dependem das clientelas instaladas

tendam a ser também aqueles que se

mostram mais propensos ao confor-
mismo e ao imobilismo. Esta hipótese é

tanto mais admissível quanto é certo

que esta legislatura de António Costa se

tem caracterizado, no essencial, pela
ausência de verdadeiras reformas es-

truturais. Nisto, pelo menos, a gerin-
gonça não introduziu qualquer ruptura
em relação aos Governos anteriores.

Eis uma linha promissora de investi-

gação a que os entendidos em ciência

política deveriam prestar mais atenção:
estudar as correlações entre a escassez

de reformas estruturais e os fortes índi-

ces de endogamia registados nos su-
cessivos governos da Terceira Repúbli-
ca Portuguesa. O
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