Precisávamos mais virilidade,
mais penis à vista.
Nós e os nossos líderes
A "Psicanálise da Revolução"
pretensão
aliás, mais jornalística do que científica
foi o
tema. Seria precipitada a tentativa? Ambiciosa
dirão os titulares da'psicanálise e da psiquiatria
que estiveram presentes e colaborando nesta Íe-

flexão. Inoportuna, diriam os que se recusaram
a vir (para eles, para a psicaná1ise em Portugal
ou para a Revolução?).
Seja como for, os presentes tentaram, sem
sobranceria, dar as suas opiniões sobre os aspec-

tos mais afectivos e inconscientes que surgiram

abordável
trata-se de um processo dinâmico
que alerta -todas as estruturas e portanto também
o psíquico
é, no entanto, um pouco pÍeten-,
sioso querer fazer uma teoria. Por isso, falarei
como psicanalista português empenhado no processo revolucionário. Até porque penso que, se
o impacto dos conflitos inlantis no desenvólvimento, na estuutuÍação do carácter e nas atitudes
é de primeira importância, também o é a formação sociopolítica do psicanalista aberto ou não
às modificações que acontecem em seu redor".

na base ou como consequência do movimento de

Íesfuturação da sociedade portuguesa. Convergente em certos pontos com o que já tem sido
dito, inovadora e original noutros, passamos-1he
a palavra. São, Eduardo Luís Cortesão, psicana-

lista, fundador da Sociedade de Grupanálise em
Portugal e membro da Sociedade Portuguesa de
Psicanálise; António Bracinha Vieira, psiquiatra
ligado à investigação em eto-psiquiatria, diz-se
especialista do comportamento humano. Pela
"Opção", Maria Belo.
Segundo Cortesão, "embora este tema seja

Os heróis
Que pensam dos heróis da nossa revolução?
Cortesão diria: "As figuras da nossa revolução foram fugidias. Mas qual era a alternativa?
Havia outras figuras que pudessem não o ser?
Havia alguém com vontade de assumir responsabilidades? Eu penso que aqueles que fizeram o
25 de Abril, os que se expuseram mais, tiveram
essa coragem. E quanto mais tiveram essa coragem, mais foram alvo de críticas e mais rapida-

mente podiam sossobrar. Hoje é muito difícil
encontraÍ pessoas que assumam responsabilida-

des expondo claramente as suas ideias
vaga.

»

E contou uma história: "A certa altura, apa-

Íeceu a tendência para destituir os chefes e promoveÍ o trabalho de equipa, sem líderes, trabalhando todos em conjunto. De facto, há sempre
um líder'escondido; como aquele que dizia ao
começu uma reunião: nós não vamos ter líder
nenhum, nem coordenadores, vamos trabalhar
falando cada um de sua vez, democraticamente,
e acabou-se este sistema autoritiário e paternalista dos líderes. E
pergunta Cortesão
que
- à vista ou tê-lo -esconvale mais: ter o líder
dido?"
"Precisávamos que nós e os nossos líderes
tivéssemos mais virilidade e combatividade,
mais pénis à vista, falus à vista. Porque o pénis
escondido é pénis escondido dentro do recto e
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expondo-se. E há muitos perigos e inconvénientes em enconffar homens que só falam de forma

',

Quanto a Freitas do An-,::.- : , S. ,.:
não tenho deles nenhum - ::.:, -:-'
cial. E nào gosto de .'ritrr'u: r: :..- -.
ponto de vista pessoal. ou iísicl \.
:,

. míticos que surgiram: o herói, o MFA, e o

dizer nada sobre

rr,,,r.r:rru. a rcacção. Mas nem o herói consegue sobreviver,
nem o monstro consegue perecer: fica vivo, abatido e
11r-rrningfls, mas

-

'=:

,-.,-rstre.

Prccisamos mais de
tome atitudes frontais e incorra

-= iiso representa.

::a

O mito do herói e do Diab,

latente, presente, entre nós, aí na rua.»

.::]pre daninho.

:.

Vieira acrescenta que não

houve

-.: :-rgura carismática mas sim distribuição
:::::ças, bodes expiatórios e eminências

-

(feitos à pressa) que, de um momento para
outro, apareceram invocando Marx e Lénine

o
e

com uma gana extraordinária de acesso ao poder. Estou convencido que isso, para o Álvaro

Cunhal, para o Aboim Inglês, para o José
Magro, foi realmente um problema muito
grande.

"O PS vejo-o

Comunistas feitos à pressa

:

candidatos às presidenciais, as suas

:.-,,iades, a ádesão eventual das massas, o
.:::sentam? Alguma coisa de que esta rerrecisa?
- sei muito pouco do General Eanes

.:inha Vieira

' ter uma atitude

só vi fotos dele. Não

de compreensão vivida.

-rás. pode ser dito pela maior paÍte dos
"-.: i.ses. Pode ser que justamente na falta de
- ::Í. as eminôncias pardas sejam empurra,- . =-:3 lugares de liderança. Mas é comer gato
' " ..rre. Aliás se atendermos a uma leitura mí-

-.-:: históricas ligadas a ideologias históricas,
. --,is precisam de figuras míticas para pÍo-:,: o mito que é por exemplo o P.R. É um
' - - : simplista poÍque um homem como Álvaro
---.1 tem aspectos míticos na sua

personalicmbora seia essencialmente histórica.
= quanto aos líderes políticos?
:.rrtesão, pondo-se do ponto de vista pessoal
: ,=,r do psicanalista, diz: "Respeito muito Má- Srares e Álraro Cunhal, como combatentes
.,'osos durante os tempos árduos do salaza-,-... Aiiás, acho que estamos com tendência
r-l esquecer o passado. O salazarismo tem sido
- - :o pouco criticado. A personalidade esqui:e, maquiavélica, cruel, sádica do Oliveira
:..:zar tem sido muito pouco posta em causa.
:,:.inos muito mais interessados em descrever o
- -; alguns chamam os traços adolescentes do
::lo Saraiva de Carvalho ou os traços idealistas
- \'asco Gonçalves ou a frieza do dr. Freitas

-.
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:siderando-os essencialmente honestos. São
homens. que se mantiveram sempre

-.:.leles

-.:rro de uma determinada linha. Mas penso

--:, depois do 25 de Abril, eles foram apanha: -: por uma máquina de poder e organização

que os tornou menos livres do que
=idária
.:r:n anterioÍmente.
"Os seus partidos foram invadidos de um
:

rmento para o outÍo poÍ uma quantidade de
:.litantes e aderentes que incorrem na mazela
oponunismo. Nas instituiçoes em que tra:=.ho encontrei comunistas "quickly self-made"

-

penosamente nessa situação

Carmona dizia: .o par: :-:: - .- - .
verdade isto. a revoluçào te:: ::- -.--Carmona tinha razão?
"É difíci1 que Carmona ren:: ::-:,
Bracinha Vieira, começando un. :; .':
leitura mítica desta Revolução. e-: i--'. ..
ele, aparecem desde -o princípicr ir--::. " !
COS.

-Por exemplo. todo

o concei:

mudou em cada urh de nós. Depcr:

--

:

Abrit e no próprio 25. sentimos ;-;
rejuvenescia, se abria uma nola peisaí,:

lr-.:

também. Há hoje nele três partidos: marxistas,

tempo acelerava-se

sociais-democratas e uma maioria que são as tais
pessoas que foram votar no socialismo como nos
velhos tempos se votava nos republicanos ou

enriqueceu-se e o tempo que estara e:.:,

o dia custou

sar, prolongou-se
a nosse

..

nos liberais, ou se votava nas pessoas com

empobrecido, poroso, que eÍa um ter:.
nado, passou de repente a ser e\trs:.:

ideias novas e boas que querem fazer qualquer

rico.

coisa honestamente.
"Os líderes destes partidos estão, por isso,

. Outros motivos míticos que surgrJ:
rói que não representa um líder in.-o:.:;
que é disseminado, plurifacetado: o \fF.

espero se conseguirão desenvencilhar, "

ser demoníaco, o monstro. Acontece c::
herói consegue sobreviver, nem o mLrn!i:

E. Cctrte:.ao: "O 25 de Abril foi como um remé-

segue perecer: fica vivo, abatido e cii:mas latente, presente, entre nós, aí na :-.
uCom a evolução do processo, o te::.:
tico é conquistado progressivamente pe..
histórico, o que traz uma frustração às :r

envolvidos numa maquinaria partidária de que

dio que produT septicémia,

O tempo histórico vai, a pouco e pou.-,pondo o princípio da realidacle que :
.

tempo mítico. "
Será o domínio do tempo mítico. pei,histórico, positivo ou negativo? O rec..::
situação poderá ser a serenidade, a proiu:.
e a competência duma revolução? Um n
encontrar o seu ritmo, o seu estilo e o sei
diano?

"Não faria juízos de valor, não din"

bom nem que é mau, penso simplesmen:.

o princípio da realidade, é o real em :.
estamos: não se pode fugir ao tempo hrs
Ainda que estejamos todos intoxicados i;
lianismo, fazendo da história o essencial.
lida.le, e não o caminho.,

Mais críticos de arte
do que artistas

\maral.

Até ao 25 de Abril admirei muito Mfuio
.:es e Álvaro Cunhal, pela sua integridade,

e1es.

Para Cortesão, nós portugueses náLl
mais doentes do que os outÍos povos: ::
sujeitos a um pÍocesso evolutivo, em q-,
de Abril apareceria como uma crise Ce
mento. A analogia é: viveríamos uma s:
de doença maligna. (como um cancro . rativa, uma destruição lenta, uma pobre:
dual de todos os pÍocessos criadores: ..

,

rismo.

O 25 de Abril foi como um rcmíproduz uma septicémia, cheia de âGÊSSç-S
estados de confusão, que não podem s;:

com pessimismo, poÍque não poderi;

