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Munido de um douto-
ramento em Saúde Púb-
lica obtido numa aplaudi-
da instituição superior de
ensino nos EUA, o portu-
guês Carlos Pavão está
nos quadros docentes da
prestigiada Georgia State
University School of Pub-
lic Health, em Atlanta. O
especialista lecciona cur-
sos ligados a Métodos de
Investigação, Teorias de
Comportamento Social,
Disparidades na Saúde,
Raciocínio Estatístico e
outras disciplinas.

“Muitos dos meus alu-
nos ou são americanos de
primeira geração ou imi-
grantes, tal como eu”,
nota Carlos Pavão, na
entrevista que concedeu
ao jornal LA. “Esta é uma
das razões por que tenho
muito prazer em dar aulas
na Georgia State Univer-
sity, que, por sua vez, está
localizada em Atlanta,
considerada a ‘Capital
Mundial da Saúde Púb-
lica’, onde o Centro de
Controlo de Doenças
também tem sede.”

Pavão escolheu a área
da Saúde Pública como
reflexo de toda uma vi-
vência como imigrante,
realidade que ainda hoje
vai moldando a sua trajec-
tória profissional. O do-
cente universitário acaba
de encetar uma parceria
com a Universidade do
Minho “para o desenvolvi-
mento de tecnologias mó-
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vários milhares de volu-
mes.”

A sua formação acadé-
mica leva-o ainda à
Brandeis University e logo
de seguida à Columbia
University, em Nova Ior-
que, para o doutoramento
em História. Que nunca
acontece: “Depois do
meu primeiro ano, sou
obrigado a regressar a Fall
River para dar apoio
financeiro à família, uma
vez que o meu pai adoe-
cera.”

De volta ao ‘Bay State’,

veis de saúde”, ao mesmo
tempo que desenvolve um
programa de intercâmbio
estudantil entre a G.S.U e
a Universidade dos Aço-
res.

Carlos Pavão é ainda
professor associado do
Departamento de Portu-
guês da UMASS-Dart-
mouth, está ligado ao
Atlanta Global Studies
Center e colabora com o
Portuguese Journal of
Public Health.

Natural do município
de Povoação, na ilha aço-
riana de São Miguel,
Carlos Pavão tinha 7 anos
quando os pais, em 1977,
trocaram os Açores pela
‘Cidade dos Teares’ - Fall
River - em Massachusetts.
“Fiz a escola primária na
John J. Doran, onde quase
toda a gente, de uma
forma ou de outra, tinha
ligações a Portugal”,
conta Pavão. “Foi como se
nunca tivesse saído dos
Açores.”

Frequenta depois o
Durfee High School e, em
simultâneo, o curso de
verão no Bristol Com-
munity College. Como
aluno do secundário,
arranja o seu primeiro
emprego part-time na
Biblioteca Pública de Fall
River, “a cuidar de meno-
res com deficiências. Foi
aí que despertou a minha
paixão pelos livros.
Pensava que, um dia,
havia de ter a minha pró-
pria biblioteca. Hoje
tenho-a, em casa, com

arranja emprego como
educador na Portuguese
Youth Cultural Organiza-
tion, na área da SIDA.
“Confrontei-me então
com uma realidade de que
nunca me tinha apercebi-
do, a falta de acesso das
comunidades imigrantes à
saúde”, afirma.

Com a chegada da
COVID, está interessado
em perceber o estigma
que a doença imprimiu às
comunidades lusas. “Sei
de imigrantes que têm
receio de fazer o teste,

temem morrer longe da
família”, nota. “Estou a
pensar em iniciar um pro-
jecto que explore todas
essas tendências. Se,
como um todo, não com-
preendermos o que con-
duz ao medo, à vergonha
e ao estima da COVID,
então não poderemos
tomar as medidas adequa-
das no campo da saúde.”

No tocante ao compor-
tamento a ter face à
COVID, Carlos Pavão res-
salva: “Como sociedade,
aqui nos EUA, somos,

comparativamente à Eu-
ropa e à Ásia, individua-
listas. Ouvimos pessoas
dizerem: ‘Tenho o direito
a recusar-me a usar más-
cara - e ninguém me pode
obrigar. Não, estamos
nisto todos juntos e
temos todos de usar más-
cara. Temos a obrigação
de o fazer, em consonân-
cia com as normas que
regem as nossas famílias e
a nossa sociedade. Creio
até que esse sentimento é
mais prevalente junto dos
imigrantes.”


