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INCONSCIENTE 
E 

CULTURA 

O aparecimento da Psicanálise, com o consequente 
desenvolvimento do estudo do inconsciente, no final do 
século passado, inseria-se num movimento filosófico que 
punha fortemente em questão as concepções científico
-filosóficas que, durante mais dum século, tinham domi
nado o mundo euro-americano, as quais apareciam como 
fortemente impregnadas por concepções racionalistas, de 
que tinham sido expressão o iluminismo e o positivismo. 

O homem parecia, assim, voltar às velhas concepções 
idealistas, que desde Platão, aparecem como uma das possí
veis explicações do conhecimento humano. Mas esta expli
cação idealista, que, aliás, impregnou as concepções de 
outras escolas contemporâneas, como a fenomenologia de 
Husserl, o existencialismo de Sartre e o intuicionismo de 
Bergson, apresentava, agora, a particularidade de ser 
levada a cabo por um homem com uma formação eminen
temente racionalista. 

Efectivamente, Sigmund Freud, pela sua formação 
científica, fortemente marcada pela sua preparação neuro
lógica e, nomeadamente, nos campos da neuro-anatomia e 
neuro-histologia, assim como pelas concepções de Claude 
Bernard e de Charles Darwin, então no auge da celebri
dade, era, em toda a acepção da palavra, um racionalista. 
E este aspecto da sua formação perspassa em todas as 
páginas da sua vasta obra e nas constantes revisões que 
dela fez, sempre que os dados da investigação não coin
cidiam com as concepções teóricas já formuladas. 

Assim, a dúvida fica-nos se foi o inconsciente, que, 
passando a informar a explicação e o conhecimento do 
pensamento humano, o conduziram para uma base idea
lista, se pelo contrário foram as concepções empiricistas e 
racionalistas que invadindo a explicação do próprio funcio
namento do inconsciente, o conquistaram também para um 
conhecimento positivista. 

De qualquer modo, o facto é que todas as ciências sociais 
e humanas começaram a ser invadidas por concepções em 
que os fenómenos inconscientes estavam presentes. Numa 
palavra, teve de se procurar os pontos de influência ou con
vergência entre a psicanálise e as outras ciências sociais 
e humanas. 

Já os trabalhos de Margaret Mead, Ruth Benedict e 
Linton tinham levantado o probl~ma da importância dos 
factores sociais na explicação do desenvolvimento psico
lógico do indivíduo. E partindo do princípio que esta evo
lução constitui um dos modelos fundamentais, o modelo 
darwiniano ou genético - evolutivo, da psicanálise, era 



fácil daqui concluir-se que, explicando à sociedade o modo 
como se fazia esta evolução, se deveria estudar como a sua 
organização se iria repercutir naquele. 

Aliás, já o próprio Freud e, sobretudo, os dissidentes 
da escola psicanalítica tinham chamado a atenção para a 
importância dos factores sociais na modelação da perso
nalidade--' e, por conseguinte, do inconsciente, assim como 
destes dois factores na organização daquela. Assim, por 
um lado, Jung tinha formulado a sua noção de inconsciente 
colectivo, espécie de entidade ancestral, existente em todos 
os indivíduos da espécie humana e repositório de seus 
conhecimentos passados. Por outro lado, Adler, outro dos 
grandes dissidentes, tinha chamado a atenção para a impor
tância do social na génese do comportamento dos indivíduos 
e na modelação do seu inconsciente, por sua vez agente 
modelador daquele. 

Na esteira de Adler, colocaram-se os chamados cultura
listas ou neo-freudianos, como Homey, Sullivan, Kardiner, 
todos defensores duma posição semelhante à por ele pos
tulada e, mais tarde outros autores, estes ligados à corrente 
psicanalítica principal ou ortodoxa, como Hartman, com o 
seu conceito de complacência social e a sua proposta de 
incorporação, naquela corrente, das concepções dos cultu
ralistas e, sobretudo, Erickson, com a sua teoria epigenética 
psicosocial. 

Aliás, já Geza Rõheim, uma psicanalista ortod9xa, tinha 
tentado explicar como os fenómenos sociais se reflectiam 
na génese e organização do inconsciente e, consequen
temente, da personalidade e do comportamento, posição, 
aliás, seguida em termos novos na conceptualização supra 
citada de Erickson, que tentou ligar, uniformizando-os, os 
conceitos da antropologia e da psicanálise. 

De qualquer modo, poderíamos concluir do que acima 
dissemos que a Sociedade vai modelar a personalidade do 
indivíduo e, por conseguinte o seu inconsciente, que aliás, 
a integra e, por outro lado, o inconsciente vai repercutir-se 
nos fenómenos sociais e culturais, quer através do incons
ciente colectivo Uung), quer condicionando a organização 
social e consequentes. manifestações culturais, através do 
funcionamento social do indivíduo (Adler, Homey, Kar
diner). Assim, entre o social e o cultural, dum lado, e o 
psicológico e o inconsciente, do outro, estabelecer-se-ia um 
intercâmbio, que assentaria no inter - influenciamento 
dessa dupla díada, como parece, aliás, pressuposto nos tra
balhos, já citados, de Hartman e, sobretudo, de Erickson. 

Se tentarmos P.ensar, nestes termos, na actual situação 
cultural portuguesa, bem comõ na sua evolução através dos 
tempos, pareee-nos que a presença de factores incons
cientes e ancestrais, esteve pre~ente nela desde sempre. 

A cultura portuguesa só muito raramente foi marcada 
por uma élite empiricista e racionalista, cujos pontos de 
vista nunca foram, aliás, compartilhados pela. massa da 
sociedade. E mesmo as manifestações culturais dessa élite, 
no que diz respeito a estes aspectos, raramente nos aparece 
como o que de melhor produziu a sociedade portuguesa. 

Aliás, se olharmos para a cultura da sociedade portu
gue~a, no seu conjunto e excluindo os pontos de vista dessas 
élites, encontramos um pensamento habitualmente voltado 
para as concepções transcendentais, quer quando estas 
revestem as formas superiores da religião, ainda que por 
vezes intimamente ligadas a concepções, que raiam pela 
superstição, quer quando aparecem sob as formas mais 
banais da feitiçaria e da magia. Talvez este facto explique 
o êxito de certas telenovelas brasileiras, actualmente muito 
em voga, em que esses valores são altamente explorados 
e sobrevalorizados ... 

Por outro lado, se revirmos um pouco, atrávés da His
tória, a evolução da própria cultura das classes dirigentes, 
vemos que só em dois períodos, aliás de marcada impor
tância para o país, se desenvolvem, duma maneira clara, 
fundamentalmente concepções racionalistas, · que im
pregnam, então, o seu modo de pensar. O primeiro destes 
períodos corresponde aos séculos XV e XVI e nele a nação e 
as suas camadas dirigentes desenvolvem intensa actividade 
criadora, que parece ligada à acção dos descobrimentos. 
O segundo verificou-se no século XVIII, onde foi, no en
tanto, sempre produto dum grupo, aliás reduzido, de 
estrangeirados, como Pombal, Alexandre de Gusmão, Luís 
António Vemey, Ribeiro Sanches, o Cavaleiro de Oliveira, 
que, embora tenham realizado tarefa meritória e que apro
ximou o país de padrões europeus, nunca conseguiu desen
volver o brilho da acção levada a cabo noutros países como 
a França, a Inglaterra e a Alemanha. 

Aliás, nos próprios séc. XV e XVI, em que a cultura por
tuguesa atinge um desenvolvimento ímpar e criador e é 
marcada por um profundo espírito racionalista, devemos 
notar que, lado a lado com ele, aparecem correntes mais 
voltadas para valores transcendentais, que permitiriam 
grangear, através da "Providência divina", um Eldorado 
glorioso, que constituísse a recompensa dos esforços 
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levados a cabo. Assim, se a empresa dos descobrimentos 
propiciou a obtenção dum "Eldorado", mercê dum esforço 
pertinaz de todo o povo e da sua classe dirigente, bem como 
dum desenvolvimento científico, que poderemos consi
derar à cabeça, pelo menos em certos períodos e em certos 
aspectos, de toda a Europa, conforme estudos recentes 
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parecem mostrar (Chaumi), o facto é que ele foi sempre 
sentido, pelo menos por parte de grande parte da Nação, 
como a resposta do "Todo Poderoso" aos seus desejos 
e empreendimentos. 

E desde então, a Nação portuguesa nunca deixou de 
ansiar por novos "milagres" e de ansiar a sua realização. 

Assim, quando D. Sebastião, respondendo, aliás, ao 
desejo de boa parte da Nação, à procura de novos "Eldo
rados" que substituíssem o Oriente, já um tanto gasto, e o 
ainda não rentável Brasil, mas recusando conselhos mais 
prudentes e avisados e, inclusivamente os do próprio tio 
Filipe II de Espanha, foi soçobrar nos campos de Alcácer· 
·Quibir, como tudo, aliás, fazia prever, o povo recusou-se a 
acreditar em tal facto e, durante dezenas, centenas de anos, 
esperou o regresso do Rei, que deveria ocorrer "numa 
manhã de nevoeiro", depois de tão louco empreendimento 
ter lançado o país na mais difícil crise que jamais viveu e 
que o levou, inclusivamente, à perda da sua independência. 
Foi aquilo que se chamou o "Sebastianismo", situação esta 
que perdurou até à Restauração e até se manteve depois 
dela e que ficou descrito como um aspecto daquilo a que se 
chamou o "estado de alma" do povo português e que nós 
poderemos descrever como uma das suas características 
psicológicas, algo que faria parte do seu "inconsciente 
colectivo", da sua "personalidade de base". 

Efectivamente, trata-se de algo que tem perdurado atra· 
vés dos tempos, ainda que revestindo outras formas . .A,ssim, 
Vieira fala-nos dum Duinto Império, que gerações poste· 
riores esperaram com afinco, sem que nunca se tentasse 
qualquer empresa - aliás, impossível - que levasse à 
sua realização. 

58 

Vieira fala-nos dum Quinto Império, que gerações poste· 
riores esperaram com afinco, sem que nunca se tentasse 
qualquer empresa - aliás, impossível - que levasse à 
sua realização. 

Mais tarde, também o socialismo aparece, na síntese 
genial de Joel Serrão, como um novo sebastianismo, a pro· 
cura dum novo "paraíso", dum novo "milagre", que outros 
sectores políticos e, por ventura, outras gerações têm ten· 
tado através da adesão à C.E.E ..•. ou na porfiada procura 
do petróleo, que teima em não surgir. 

De resto, o apego a certos líderes políticos desapare· 
cidos, ou a procura porfiada de outros, que não aparecem 
todavia, sem que se tente uma tentativa válida de substituir 
os primeiros, ou fazendo-o apenas em. situação de emer· 
gência e em circunstâncias precárias, não constituirão ati· 
tudes persistentes de teimar em que "a Providência" en· 
contre uma solução para uma situação, que, de resto, não 
se procura resolver? 

Por outro lado, os nossos melhores momentos lite· 
rários -e, talvez, artísticos - não correspondem às con· 
cepções iluministas ou positivistas, antes se ligando ao 
desenvolvimento de concepções transcendentais e a outros 
valores imanentes da Nação. 

Não falando já de Vieira e de Bernardes, que deixaram 
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vastíssima obra e debruçando-nos apenas sobre as gerações 
mais modernas, vemos que o Romantismo, nascido da acção 
de Garrett e de Herculano e cuja acção artística e cultural 
encontrou os seus maiores impulsionadores nas figuras de 
Fernando II, Pedro V e Fontes constituiu período fértil da 
literatura e arte portuguesas. 

Mesmo quando ele parece querer regressar ao positi
vismo e ao realismo, no período em que Eça aparece como 
figura paradigmática, diríamos que ele parece não encon
trar asas para se desenvolver e tem que regressar a con
ceitos anteriores. E a própri~ obra Queirosiana parece 
marchar nesse sentido. Assim, Eça, depois de constatar o 
falhanço de Carlos da Maia, refugiado em Paris sem en
contrar qualquer solução para uma vida destroçada, que o 
obriga a fugir de si próprio, a cada passo, criou, em "A Ci
dade e as Serras", a figura de Jacinto que encoritra a sua 
razão de ser no regresso às origens, no abandono da cidade 
pelo campo, na troca de Paris, a cidade por e}!:celência, pelo 
Norte de Portugal, onde volta a encontrar as suas raízes. 

Também as gerações que s~ seguiram aos românticos 
não forám propriamente positivistas. Assim, surgem-nos, 
em seguida, os simbolistas, com Nobre e Eugénio de 
Castro, os saudosistas, com Pascoaes, os modernistas e 
futuristas, com Pessoa e Almada Negreiros, a geração da 
Presença, com Régio e Júlio. Todos estes autores, que nos 
deram algumas das nossas melhores páginas literárias 
e obras artísticas, parecem andar em busca dumas "raízes'' 
que não sabiam muito bem onde estavam, algo que corres
pondesse a uma "necessidade", que a Nação parecia pro
curar com afinco, sem que soubesse muito bem o que era e 
como encontrá-la. 

É certo que, paralelamente a esta, se desenvolve outra 
corrente, mais virada para o realismo, com Aquilino Ri
beiro, Ferreira de Castro e, sobretudo a partir dos anos 40, 
com Redol, Namora, Carlos de Oliveira e Gomes Ferreira. 

Mas, a estes continuam a opôr-se novas gerações, mais 
preocupadas com o discurso simbólico, com o significante, 
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que prefigura o significado e que encontra expressão em 
Maria Velho da Costa, Herberto Helder e António Lobo 
Antunes. · 

Estes factos parecem apontar para a existência de raízes 
inconscientes duma cultura, expressão do modo de sentir de 
um povo. E esta cultura, expressa, aliás, nas obras de parte 
importante das suas élites dirigentes, parece assim corres
ponder mais ao ponto de vista das massas que uma cultura 
racionalista, que encontrou verdadeira inserção nelas, ainda 
que as suas épocas de desenvolvimento mais produtivo 
correspondam, porventura, aos períodos mais fecundos da 
Nação. 

O "Sebastianismo" parece, assim, constituir uma raíz 
cultural importante do povo português, que encontraria a 
sua origem em pulsões inconscientes, que constituíram 
como que o seu repositório básico ancestral. 

Essas pulsões manifestar-se-iam quer nas actividades 
criadoras das massas, quer das elites e surgiriam fora dos 
períodos em que as contra-pulsões racionalizadoras domi
nariam, pela eterna busca da protecção da "Providência", 
quer através da procura da Divindade, quer de outras 
"divindades", porventura mais actuais e mais próximas de 
nós, que podem constituir expressão de ideologias ou a 
simples forma de forças protectoras, parapsicológicas, que 
podem ir desde a acção de bruxas e feiticeiras, ao uso de 
amuletos, ao emprego de rituais mágicos ou, finalmente, à 
procura de entidades protectoras. 

Na base, estaria, pois, um intenso desejo de protecção 
pela figura duma Mãe pré-édipiana e, portanto, omni
potente. 

Repugna-nos, porém, concluir esta descrição, bastante 
especulativa com um salto no escuro ... que foi o que, de 
certo modo, fizemos . Deixemos, pois, aqui apenas exposto 
um filão, que posteriormente, poderá ser investigado. 

A seguir, 
trabalho de LUIS SERPA 
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