
"ANANKE" EM 0 MAL-ESTAR NA
CIVILIZACAo: DESAMPARO E,
COMPROMISSO ETICO

"Eros e Ananke [Amor e Necessidade] se
tornaram os pais tambbn da civili=a9iio
humana."

o Mal-estar na Civilizar;ao e, sem duvida, um livro
polemico e desconceltante. Polemico, nao apenas pOl' abordar
temas de dificil acordo consensual, tais como, civilizayao, religiao,
felicidade, sentido da vida, sexo, droga, agressividade, culpa,
antisemitismo, origens da cultura, relayoes de trabalho, propriedade
privada etc .... , mas tambem e sobretudo porque sao analisados de
uma maneira aparentemente superficial. Freud, de fato, llao quer
dialogar com te610gos, fil6sofos, te6ricos marxistas, antrop610gos,
soci6logos, cientistas politicos. Privilegia, por exemplo, 0 sentido
comum de religia02

, de civilizaya03
, do marxism04

, 0 que toma os
temas vulneraveis as criticas decorrentes de uma abordagem mais
precisa.

~Vincenzo Di Matteo e Professor do Departamento de Filosofia da UFPE.
FREUD, S. 0 mal-estar na civilizay3o. In: Cinco li90es da psicanolise; A

hisI6ria do movimenlo psicanalilico; Ofillllro de lima ill/ufo; 0 mal-estar na
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T) ('(' 'lcertante, porqp" ,'""""I'i-:,' r fl "C"l<;a religiosa
em geraIS, a Ie crista em paliicularv

, especialmente 0 mandamento
de amar 0 outro (01,,0 a si m' m07

, a pretensao culturalista de
explicar os males sociais como decorrent s apenas c!n civilizaya08 e
a visao equivocada da natureza humana subjacellte ao projeto
comunista da luta de classe9, Freud nao tem alternativas a oferecer,
menos ainda consololO

• No fim da leitura, resta um celio sabor
amargo ao descobrimos que 0 homem, "deus protetico", e um deus
infeliz". Frustrado na sua sexualidade e culpado pela sua
agressividade, impotente diante de uma luta que se trava dentro e
fora dele entre os dois gigantes Eros e Tanatos, so Ihe resta invocar
ou evocar a 'eiapopeia' da infancia para apaziguar 0 medol2 ou
torcer para que "0 eterno Eros desdobre suas foryas para se firmar
na luta com seu nao menos imOlial adversario [Tanatos)"l3.

Essa infelicidade estrutural do homem, que nasce e se
realimenta de sua condiyao natural de desamparo, assume toda a
sua dramaticidade quando confrontada com a figura 'misteriosa' de
Ananke, terrivel e inexoravel, mas a qual somos devedores pOI'ser,
junto com Eros, 'pai da civilizayao'.

Por que privilegiar a problemMica da Necessidade
(Ananke), na analise do texto de Freud? As razoes se situam na
ordem de um desejo e de uma preocupayao teorica. 0 desejo e de
resgatar um tema de 0 mal-estar na civilizac;ao que habitualmente
e ofuscado por outras questoes mais chamativas como Eros,
Tanatos, Civilizayao, Felicidade, Superego cultural, Etica etc ... ,

A preocupayao teorica e de apropriar-se criticamente da heranya
freudiana. 0 "apropriar-se" remete a necessidade, tanto para uma
pratica clinica quanta para uma atividade filosofante, de confrontar-
se daqui para frente com a metapsicologia freudiana para uma
melhor compreensao do homem. 0 "criticamente", a exigencia de
LImatraduyao mais rigorosa da linguagem com a qual foi dita a
teoria psicanalitica.

o Mal-estar na Civilizac;iio, pOI' exemplo, e um livro
onde predomina uma certa linguagem inspirada na literatura
romantica. 0 estilo e a especulayao se aproximam mais da tradiyao
filosofica de um Empedocles ou da tradiyao romantica de um
Goethe, do que da tradiyao cientifica de um Helmholtz ou de um
BrUcke. Prova disso sao as tres grandes figuras miticas de Eros,
Tanatos e Ananke que, junto de outra figura nao menos misteriosa,
a de "Civilizayao", regem os destinos dos homens e da historia.
Sera possivel traduzir esta linguagem metaforica numa linguagem
que vise um maior rigor conceitual?

E 0 que nos propomos ao procurar identificar no texto
de 0 mal-estar na civilizac;iio os varios sentidos de que e pOliadora
a inexoravel deusa Ananke. Espera-se que 0 que se perde em
riqueza de significancia metaforica se ganhe em precisao de
conceitos teoricos.

Desdobraremos 0 trabalho em tres momentos. No
primeiro, levantaremos uma problemMica de fundo decorrente do
"genero literario" do livro 0 mal-estar na civilizac;ao. E evidente
que 0 conceito de Ananke dependera da chave de leitura que
adotarmos. Estamos diante de um ensaio filosofico, de uma
psicanalise aplicada, ou de visao sistemica e metapsicologica da
cultura?

Num segundo momento, pretendemos realizar um
rastreamento dos varios significantes conexos com 0 signifcante
chave "Ananke" ever se existe uma chave de leitura privilegiada
que permita uma interpretayao mais coerente e organica com 0
tel11acentral e demais temas correlatos. Enfim, procederemos a

5 Ibidem, especialmente 0 cap. I.
6 Ibidem, p. 149.
7 Ibidem, p. 165ss; p. 192.
8 Ibidem, p. 163.
9 Ibidem, p. 168-169.
10 Ibidem, p. ]93-194.
II Ibidem, p. 152-]53.
12 Ibidem, p. 175.
l', Ibidem, p. ]94.



ariginalidade 15. Confessa a Lou Andreas Salome tel' descobetio
apenas 'verdades banais,16. Numa calia a E. Jones julga que 0
livrinho foi escrito numa "base essencialmente diletante" com
"uma investiga<;30 analftica muito delgada"l7.

Alem disso, a publica<;30 do livro fez ressurgir as
discordancia de outros psicanalistas quanta a pulsao de mOtie, cuja
teoria estaria mais pr6xima de uma especula<;ao filos6fica do que
de uma exigencia c1inica 18. Freud responde a essas criticas mais
com afirma<;oes do que com argumentos: "n30 posso mais
prosseguir sem a admissao dessa pulsao [de morte] fundamental,
seja psicol6gica ou biologizante" 19.

Mais ainda. 0 estilo e a estrutura do texto em quase
nada se parecem com os aliigos de metapsicologia. As metaforas
que encontramos no inicio do capitulo oitavo (perdao, guia, fim de
jornada, regioes asperas, desconfOliaveis 'detours ') evocam um
caminhar lento, quase indeciso. As investiga<;oes sobre as causas do
mal-estar avan<;am e recuam ate que s6 no fim 0 'guia' confessa
onde queria nos levar: "minha inten<;30 [...] representar 0
sentimento de culpa como 0 mais importante problema no
desenvolvimento da civiliza<;30, e de demonstrar que 0 pre<;o que
pagamos pOl' nosso avan<;o em termos de civiliza<;ao e uma perda
da felicidade pela intensifica<;ao do sentimento de culpa,,2o. Em

algumas inferencias que as analises anteriores nos parecel11
justificar, tentando atiicular 0 tema do desamparo humano frente a
Ananke com as duas atitudes basicas que podemos assumir diante
dela: resigna<;ao est6ica e compromisso etico.

Antes de analisarmos a Ananke freudiana, uma
pergunta previa se impoe: Como leI' 0 "Mal-estar"? Qual a chave de
leitura - se existe - que possibilitaria uma melhor compreensao do
texto freudiano como um todo e do conceito de Ananke na sua
aliicula<;ao organic a com 0 tema central do livro e das outras teses
colaterais? Em sum a e em outras palavras: qual "0 genero litenirio"
do livro?

Conhecemos, atraves de E. Jones, de P. Gaye de uma
Calia de Freud endere<;ada a Lou Andreas Salome, 0 contexto em
que 0 livro foi escrito, 0 lugar e as condi<;oes de espirito de Freud, e

. 1 ., d b 14o JU gamento cntIco 0 autor so re 0 texto .
Epoca: julho de 1929. Freud esta de veraneio na

Bavaria e nao dispoe de biblioteca. Sem mais firmeza na pernas
para longas caminhadas, nem interesse pela leitura, nem mesma
uma necessidade interior para escrever como antigamente, n30
agilentando passar 0 dia inteiro fumando ou jogando cartas,
entrega-se ao "prazer" de escrever. Sua avalia<;ao pessoal sobre 0
livro nao e muito positiva. No proprio texto de 0 mal-estar na
civiliza9ao se desculpa a todo momenta pOl'dizer coisas sem muita

I~ CfJ-., respectival11ente, JONES, E. Vida e obra de Sigmund Freud. Rio de
Janeiro: Zahar, 1979, p.703-707; GAY, P. Freud: uma vida para 0 nosso tempo.
S. Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.492-50 1; FREUD, S. Correspondance:
1873-1939. Gallil11ard, 1966, p.424-425.

I'
) FREUD, S. () Mal-es/ar na civilizar,:iio. O.c., p.148; 156; 171; 178 (nota 70).

16 Freud, S. Correspondance: 1873-1939. Paris: Gallimard, 1966, p.425.
17

JONES, E. Vida e obra de Sigmund Freud. O.c., p.493.
18 Para Jones, pOI'exemplo, 0 saito "'da agressividade para Ul11ageneralizayao era
injllstificado (cfr., ibidem, p.500). Ja 0 Pastor Pfister entendia a pulsao de morte
COmo"'Ul11adiminlliyao da forya vital e nao como uma pulsao propriamente dita".
(Cfr. FREUD/PFISTER. Correspondance de Sigmund Freud avec Ie pasteur
fls'er: 1909-1939. Gallimard, 1966, p.189).

GA Y, P. O.c. p.500; Cfr., tambem, FREUD, S. 0 Mal-es/ar na civilizaC;iio.
?c., p.] 73.
_0 FREUD, S. () Mof-estor no civili:::oC;iio.O.c., p.] 85.



suma, poderiamos concluir com P. Gay: 0 Mal-estar e 0 livro mais
sombrio de Freud e, em alguns aspectos, tambem 0 mais
. ,,21mseguro .

Tudo isso nos autorizaria a considenl-Io como um
ensaio de natureza especulativo-filosofica? Essa pergunta 6
pertinente, pOl'que 0 proprio Freud descreve sua odiss6ia intelectual
como uma volta para a casa da filosofia, apos um longo desvio pelo
mundo da medicina22. Se esta for a chave celia, abrinl um livro
onde encontraremos a sabedoria e 0 pessimismo de um judeu
doente que, do alto dos seus 73 anos de vida e de pelo menos 35
anos de prMica psicanalltica, perscruta 0 inquietante horizonte
historico da Europa e seu proprio horizonte existencial com um
olhar paIiido entre a resignayao do inexoravel que se aproximava e
uma tenue esperanya no 'divino Eros', esperanya que "parece mais
uma questao de obrigayao do que de convicyao,,23.

Se essa leitura for correta, 0 "habitat" de Ananke estaria
mais proximo do panteon dos mitos gregos, duma Escola filosofica
da antigUidade, ou de filosofos modernos como Spinoza e
Nietzsche, do que do chao cientifico no qual Freud quer manter a
psicanalise.

fazendo incursoes no mundo da aIie, da moral e dos idolos24. POI'
que nao deit~r no diva a propria cultura?

E nessa direyao que parece encaminhar-se E. Jones
quando escreve que, em 0 mal-estar, Freud "ofereceu a visao mais
completa das suas opinioes no campo da Sociologia, campo este
que, como afirmou alhures, 'nao pode ser outra coisa senao
Psicologia aplicada,,25. Tambem P. Gay parece enveredar pOl' essa
interpretayao quando escreve 0 seguinte a respeito do Mal-estar:
"trata-se de uma teoria psicanalltica da polltica formulada de
maneira sucinta. Freud nao era um teorico politico, assim como nao
era historiador das religioes ou arqueologo. Era um psicanalista que
aplicava os recursos de seu pensamento as diversas manifestayoes
da natureza humana,,26. Enfim, 0 proprio texto nao autorizaria essa
leitura ao estabelecer uma analogia entre 0 processo civilizatorio e
o desenvolvimento libidinal do individu027?

Se isso for verdade, podemos tirar pelo menos duas
conclusoes. Primeiro, que 0 livro deve ser lido na seqUencia de
outros ensaios do genero, como 0 proprio Freud parece insinuar,
reatando 0 Mal-estar com 0 fitturo de uma ilusao. Nesse sentido,
Ananke poderia simbolizar 0 mundo sem Deus, privado de uma das
ilusoes mais fOlies que se radicam no desamparo infantil. Segundo,
que os sociologos e os cientistas politicos teriam 0 discurso
competente para avaliar a validade e 0 alcance das analises
freudianas e, neste caso, a significayao de Ananke deve ser buscada
entre as "leis" ferreas que regem 0 mundo da Economia e da
Polftica.Uma outra chave de leitura parece possivel e, talvez,

mais plausivel: 0 Mal-estar entendido como um ensaio de
psicanalise aplicada. Afinal, nao era a primeira vez que, instruido
pela teoria psicanalitica, Freud se aventurava al6m fronteira,

21 GAY, P. Freud. O.c., p.483.
22 FREUD, S. Um estudo autobiogra/ieo. Vol. XX, p.90.
n GAY, P. Freud. O.c., p.50l.

24
efr. De/irios e sonhos na "Gradiva" de Jensen. Vol. IX, p.17ss.; Leonardo da

Vinei e uma /embranr;a de sua in/aneia. Vol. Xl, p.59ss; Moral sexual eivilizada
e doenr;a nervosa moderna. Vol. IX, 185ss; Totem e tabu. Vol. XIII, 13ss; Atos
obsessivos e pratieas religiosas. Vol. IX, 173ss; Oft/turo de uma ilusiio. Vol.
~XI, 13ss.
~)JONES, E. Vida e obra de Sigmund Freud. O.c., p.704.
_6 G
27 AY, P. Freud. O.c., p.496.

FREUD, S. 0 Mal-eslar na eivilizar;c7o.O.c., p.157; 182; 189ss.



"nao e, como se poderia di:::er
apressadamente, 0 desejo hwnano, 0

desejo (Wunsch), a libido, a pulsao,
Eros ..., mas 0 desejo mllna relar;ao mais
ou menos conflitudl com um mundo da
cultura, com um pai e uma mae, com
autoridades, com as imperativos e m
interdir;oes, com obras de arte, com
objetivos sociais e idolos. E pOI' isso que,
quando Freud escreve sobre arte, moral e
religiao, nao estende mais tarde, a
realidade cultural uma ciencia e uma
pratica que teriam antes encontrado seu
lugar determinado na biologia humana,
au na psicofisiologia; de imediato, sua
ciencia e sua pratica se mantem no ponto
d . I - d d . d I ,,29e art/cu ar;ao0 esejo ea cu tura.

Todavia, a interpreta<;ao da problematica cultural nao
sera lmica, nem homogenea, mas acompanhara as reformula<;oes da
teoria das pulsoes e das topicas do aparelho psiquico. Epor isso que
podemos distinguir pelo menos duas interpreta<;oes dos fenomenos
culturais da alte, da moral, da religiao.

Num primeiro momenta, 0 modelo topico-economico
da metapsicologia freudiana e 0 exemplo do sonho presidem a
interpreta<;ao. Haveria umas extensao progressiva do modelo do
sonho e da neurose a todas as representa<;oes culturais sejam eles os
fenomenos esteticos, eticos ou rei igiosos. Pode-se afirmar, pOltanto,
que a primeira teoria psicanaiftica da cultura e "uma psicanaiise
aplicada", um subproduto da psicanalise no sentido de que 0 sonho
e a neurose fornecem 0 modelo explicativo da satisfa<;ao disfar<;ada

d . 30do eseJo .
Com a introdu<;30 de Eros e da pulsao de MOlte, a

concep<;ao simplesmente analogica dos fenomenos da cultura, se
transformara numa visao propriamente sistematica e a interpreta<;ao
cia cultura sera "muito mais que um subproduto da psicanalise,
pOl'que [...] e uma nova economica de tipo novo que se manifesta:
uma libido "as voltas com algo distinto dela, com uma exigencia de
renuncia ...,,31.De posse de tu11 novo instrumento teorico (a pulsao de
mOlte) Freud nos pode oferecer uma 'teoria metacultural' ao
"perceber 0 sentido da cultura como uma tarefa unica, sob a qual se
ordenam os fenomenos parciais da mie, da moral e da
religiao[ ...]"32.

A linguagem, pOl'em, de que se reveste esta segunda
teoria da cultura, e de LU11 fOlte colorido mitico filosofico. A cultura
estanomeiodeuma grande dramaturgia,cujos personagens sao Eros,
Tanatos e Ananke. Diante da fala muda ou ruidosa da pulsao de
!nolte, a libido mudara de nome e de sentido (Eros) eo principio de

Geralmente se apresenta 0 desenvolvimento dos
interesses teoricos de Freud na metafora de uma caminhada ou
conquista que parte da regiao restrita do patologico para conquistar
novas fronteiras, como a do normal, ate a liltima fronteira, a da
cultura.

Contrariando esta interpreta<;ao, Ricoeur defende a tese
de que a problematic a da cultura esta presente desde 0 come<;o nos
escritos de Freud. Esta convencido de que a psicanalise e "de
direito uma interpreta<;ao da cultura,,28. 0 argumento alegado e que
o objeto de investiga<;ao da psicanalise

28 RICOEUR, P. Da interprelm,:ao: ensaio sobre Freud. Rio de Janeiro: Imago,
1970, p.12.
29 RICOEUR, P. 0 conflito das inlerprelar,:oes. Rio de Janeiro : Imago, 1978,
p.140.

30
, RJCOEUR, P. Da inlerpretar,:c7o.O.c., p.130.
01 lb'
3) Idem, p.13!.
- Ibidem, p.217.



realidade assumini novas significayoes condensadas no nome
tambem mitico de Ananke.

Se essa for a chave con'eta para leI' 0 mal-estar, a
significayao de Ananke so e acesslvel nas seqUencia dos varios
sentidos de que se reveste a principia de realidade ate aIcanyar seu
ultimo significado de "Necessidade" a pal1ir da introduyao da
pulsao de mOl1e.

Na mesma direyao se encaminha Lacan quando afirma
que 0Mal-estar nao e da ordem de uma reflexao filosofica, mas
"uma obra essencial, primeira na compreensao do pensamento
freudiano e somayao de sua experiencia,,33. 0 interesse dessa citayao
e tanto maior pOl'que situada no contexto de abordagem de um
tema, 0 da Etica, que tradicionalmente e considerado um reduto da
Filosofia. Interessado em "testar 0 que a obra de Freud e a
experiencia da psicanalise que dela decorre trazem de novo" quanta
it Etica34, Lacan se interroga quanta aos objetivos da psicanalise.
Seria de apaziguar a culpa? Ou domar 0 gozo perverso? Ouoferecer
uma mitologia mais palatavel da genese da moral pelo assassinado
do pai primordial que engendrou esta figura "obscena e feroz" do
superego?Ecom relayao ao superego que Lacan afirma nao poder a
genese deste reduzir-se apenas a uma "psicogenese ou
sociogenese", mas deve atiicular-se "sob 0 registro das relayoes
com 0 significante e a lei do discurso,,35. Nesse sentido, e
necessario distinguir os conceitos de cultura e de sociedade. As
afirmayoes de Freud nao versam sobre a sociedade, isto e, as
manifestayoes historicas da cultura, mas sobre essa (i1tima que deve
ser entendida como uma nOyao metapsicologica.

Dentro desta perspectiva, Ananke sO pod era ser
entendida na sua at1iculayao com os demais conceitos

metapsicologicos, especialmente com a teoria das pulsoes na sua
reformulayao dos anos 20 e a segunda topica de 0 Ega e ald.

Confrontando as tres leituras possiveis, e facil perce bel'
que as posiyoes de Ricoeur e de Lacan estao muito proximas entre
si e, talvez, da verdade. As outras duas podem ser mais vulneraveis
as criticas, mas nao sao total mente ilegitimas. A ideia de concIuir
pela legitimidade de todas elas e muito tentadora. A forya e a
fragilidade desta soluyao reside na possibilidade de solucionar
celias dificuldades do texto, remetendo-as, conforme 0 caso, ora ao
dem6nio filosofico de Freud nao totalmente exorcizado, ora ao seu
amadorismo sociologico, ora, enfim, ao impreciso mundo dos
conceitos metapsicologicos, plenamente justificado pOl' ser a
psicanalise ainda uma ciencia muito nova.

Sem querer dirimir essa querela das varias leituras
posslveis, julgamos que a rota mais segura e se ancorar
inicialmente no proprio texto antes de zarpar para 0 perigoso mar
aberto das interpretayoes subjetivas. No nosso caso especffico, 0

que 0 texto realmente autoriza, patiindo das passagens onde 0

termo Ananke aparece?

Nosso proposito e nos ater apenas ao texto, mas nao
podemos deixar de tecer algumas rapidas considerayoes sobre as
repercussoes da figura de Ananke no homem Freud e na sua obra
em geral.

33 LACAN, 1. Seminario 7: a etica da psicanalise. Rio de Janeiro: Zahar, 1991,
p.15- J 6.
3~ Ibidem, p.9.
35 Ibidem, p.15.

A figura mitica de Ananke e familiar a Freud por duas
Vel1entes: uma teorica, outra existencial. A teorica se liga aos seus



interesses pela cultura grega36 e a prediJeyao pelo escritor Multatuli,
que substituiu 0 Destino dos gregos peJos deuses gemeos Logos e
Ananke37,

A outra vertente existencial diz respeito a sua
reconhecida postura estoica frente a vida38 que nao deixa de
impressionar, tanto mais que nao assentava no quietismo do
desespero nem da consolayao religiosa, mas num pessimismo
1, 'd 'd 39UCl 0 e assuml 0 ,

disposiyao de espirito, correlativa a do homem de fe: a
conformayao as suas leis naturais. Nesta entrega sem consolayao,
encontrara a sabedoria40.

A segunda, aparece em Totem e Tabu. Aqui tambem 0
contexto permite traduzir com facilidade a metafora da Ananke ,
como uma realidade inexoravel, intransponivel, materializada na
experiencia da mOlie, coJocando em cheque 0 narcisismo

41humano .
Reencontraremos a palavra Ananke em 0 Problema

economico do masoquismo, ja como sinonimo do "poder sombrio
do Destino, que apenas poucos dentre nos sao capazes de encarar
como impessoal,,42.

Tres anos mais tarde, na obra 0 futuro de uma ilusao
encontraremos 0 irmao gemeo de Ananke, 0 deus que nao mente,
Logos, 0 unico deus capaz de expulsar definitivamente 0 Deus da
consolayao e da ilusao para nos devolver, atraves da ciencia, a
realidade dessacralizada e desmistificada43.

Finalmente, 0 termo Ananke reaparece pOl' duas vezes
em 0 Mal-estar na civiliza~ao. Tanto no capitulo IV, quanta no
ultimo, Ananke e urn aliado de Eros. Ambos sao os "pais da
civilizayao" na sua origem e no seu desenvolviment044.

P31iiremos destas duas passagens para rastrear
outros significantes correlacionados. Tentaremos 3liicular esses
termos e conceitos com 0 de Eros e de Tanatos, tendo presente a
dinamica interna do texto de Freud.

Nao e de estranhar, pOlianto, se a realidade e 0 proprio
nome de Ananke aparecem mais deuma vez na sua obra volumosa.

A prime ira, encontra-se em Leonardo da Vinci e uma
lembran~a da infancia. Nao e dificil perceber seu significado,
Ananke e a Natureza, 0 Universo, 0 Mundo Externo, regido pOI leis
imanentes e impiedosas. Foi este mundo ferreo e implacavel,
fechado a qualquer transcendencia e providencia, 0 mestre silencioso
de ateismo para Leonardo da Vinci. A essa realidade, elevada a
dignidade de uma divindade, Leornardo se entregara com uma

36 E. Jones nos informa que Freud "leu com prazer 0 Griechische
Kulturgeschichte (Hist6ria Cultural da Grecia) e fazendo anota<;oes paralelas as
suas descobertas psicanaJiticas". JONES, E. Vida e obm de Sigmund Freud.
O.c., p.333.
37 Multatuli, pseud6nimo de E. D. Dekker, e um dos 10 autores preferidos de
Freud. Em 0 problema economico do masoquismo, nos diz que 0 escritor
holandes "substitui Moira [Destino] dos gregos pelo par divino Aoyos KlXt
AVlXYXll[Razao e Necessidade y. Vol. XIX, da Ed. Standard Brasileira, p.21 O.
38 Numa carta a Ferenczi, em 1910, Freud insinua que 0 lema que norteia sua
vida e "Fatum & Ananke". Cfr. JONES, E. Vida e obra de Sigmund Freud. O.c.,
p.552.
'9
J Cfr. FREUD/PFISTER. Correspondance. O.c., p.l91.

40 Ct'r. FREUD, S. Leonardo da Vinci e lima lembran9a da infancia. Vol. XIV,
p.114. .
41
4' Cfj'. FREUD, S. To/em e Tabu. Vol. XIlf, p.116.
4~ FREUD, S. () problema economico do masoquismo. Vol. XIX, 210.
44 C~r. FREUD, S. Ofzl/uro de lima iluseto. Vol. XXI, p.69.

Cfr. FREUD, S. 0 17101-eslar/70civiliwr;c7o. a.c., p.159 e 189.



o livro e fundamental mente uma busca das causas que
determinam nosso descontentamento e infelicidade na civilizayao.
A resposta e formulada atraves de um duplo discurso que se
articula inicialmente com a figura mitica de Eros e, depois, com a
de Tanatos.

o primeiro discurso, pOlianto, gira em torno de uma
erotica. 0 mal estar decorreria das proibiyoes da cultura ao incesto,
a sexualidade polimorfa e perversa e das restriyoes a propria
sexualidade genital, de fato mais tolerada do que permitida4S.

As tensoes entre individuos e cultura sac reais, mas nao
parecem total mente intransponiveis. E com a introduyao, a paliir do
cap. V, do mandamento absurdo de amar 0 proximo que irrompe 0

irracional da agressividade e da destrutividade. A pulsao de mOlie,
uma "pulsao original e auto-sussistente,,46, ameaya irremedia-
velmente a possibilidade de felicidade dentro da cultura. 0 mal
estar e 0 preyo que e necessario pagar para que a civilizayao se

47 d . dtome possivel e se desenvolva . Decorre e um sentllnento e
culpa inconsciente, filho de uma agressividade que a cultura, pelo
superego cultural, con segue colocar a serviyo de Eros, devolvendo-
a contra 0 proprio individuo. Mas onde entra em tudo isso Ananke?

Existem, pOlianto, duas pistas que podemos seguir para
descobrir a cadeia de significantes que permitam uma melhor
compreensao do conteLldo ideacional e emocional condensado no
significante mor. Uma, rastreando as passagens onde aparece 0

tema da "realidade extern a", da "necessidade", do "trabalho", da
tecnologia, como expressao do dominio humano sobre a natureza.
Outra, observando a correlayao de foryas que existe entre Eros e
Ananke apesar de serem aliados na guerra contra Tanatos. Enfim,
uma terceira pista pode ser trilhada, seguindo os estragos que a
pulsao de mOtie consegue realizar ao perpassar a relayao que os
homens mantem com 0 mundo extemo, pela mediayao do trabalho.

o primeiro conteudo ideacional que podemos
identificar sob a figura mitica de Ananke e 0 que vem coincidir
com 0 "temivel mundo externo,,48, 0 mundo "estranho e
ameayador,,49, que pode voltar-se contra nos com foryas de
destruiyao "esmagadoras e impiedosas"so e diante do qual so resta
"nos submeter ao inevitavel"sl.

Esse mundo ameayador atende tambem pelo nome de
Destino, de TnfOliunio, de Ma sOlie, de Frustrayao extemaS2. Nao
apenas ignora, mas ate se opoe a demanda human a de prazer. A
'Criayao' esta desprovida de qualquer proposito que inclua a
felicidade do homemS3. Dotado de uma dinamica propria, 0 mundo
externo obedece apenas a leis ffsicas, nao eticas. Nao e providente.
E 0 mundo cego, 0 caos amea<;ador. Dai 0 surgimento de um
'sentimento oceanico e a ideia de unidade do universo como "Ulna

Nas duas passagens ja mencionadas, Ananke esta
relacionada com a "compulsao para 0 trabalho", "a necessidade
extema" e com uma tarefa ou funyao de patemidade: junto com
Eros, unir os homens num projeto civilizatorio. 48 lb'Idem, p.142.

49 lb'. Idem, p.134.
)0 lb'. Idem, p.141.
)1 lb'Idem, p.148.5,5:Cfr.,respectivamente,ibidemp.137, 143, 145, 178, 179.
J Cfr. ibidem, p.141.

45 Cfr. ibidem, p.161-162.
46 Ibidem, p.175.
47 Cfr. ibidem, p.185.



primeira tentativa de consola<;ao religiosa, como se configurasse
uma Olltra maneira de rejeitar 0 perigo que 0 ego reconhece a
amea<;a-Io a paIiir do mundo externo"S4. o dominio da natureza atraves do trabalho e da

tecnologia nao garante pOl' si s6 nossa felicidade e nossa
permanencia num projeto civilizat6rio comum. "0 poder sobre a
natureza nao constitui a unica pre-condi<;ao da felicidade humana,
assim como nao e 0 unicD objetivo do esfor<;o cultural"S8. 0 util
nao sera suficientemente sedutor para garantir a convivencia de
companheiros de trabalhoS9. Se, num primeiro momento, 0 poder
de Ananke e equiparado ao de Eros na fun<;ao geradora da cultura,
aos poucos, porem, percebemos que a correla<;ao de for<;as se altera.
A cultura e mais obra de Eros do que de Ananke60.

Talvez por causa desta posi<;ao subalterna, ela se revela
como a divindade mais fraca da trindade mitica. A luta pela vida,
pela felicidade e pela uniao entre os homens sera
fundamental mente travada pOl' Eros e apenas "incentivada" pOI'
Ananke61. Espremido entre os dois "gigantes", encontrani as
resistencia de Eros ao trabalh062 e 0 envenenamento das rela<;oes de
trabalho pOI' paIie de Tanatos.

Seu poder, pOI'em, nao pode ser menosprezado. As
pretensoes de Eros a felicidade esbarram na dureza e
insensibilidade do mundo externo. Sob influencia desse liitimo, "0
pr6prio principio do prazer [... ] se transforma no mais modesto
principio de realidade,,63, cujo objetivo em rela<;ao a felicidade e
mais evitar 0 sofrimento do que proporcionar prazer.

Alem disso, pelo erotismo genital, t0l110U Eros seu
refem. 0 homem se revela extremamente vulneravel ao sofrimento
pela possibilidade de perda do objeto amado. "Nunca - escreve

o mundo externo, como mundo da necessidade, e
imediatamente percebido pelo homem a paIiir da fomess que grita
dentro dele e do trabalho que vai tentar silencia-la. Ananke e pai da
cultura precisamente pOI'que for<;a os homens a se unirem para
enfrenta-Io.

Frente ao desafio de um mundo percebido como
necessidade e destino s6 resta ao :, 'mem uma lmica saida
verdadeiramente valida: "tornar-se membro da comunidade humana
e, com 0 auxilio de uma tecnica orientada pela ciencia, passar para
o ataque a natureza e sujeita-la a vontade humana. Trabaiha-se,
entao com todos para 0 bem de todos"S6.

E pOl' isso que 0 trabalho e a mais bem sucedida (ou a
menos malograda) das tecnicas da alie de viver para encarar a dura
face de Ananke que nos amea<;a pela fome, pelo sofrimento, pela
doen<;a e pela mOlie. E ele que nos pode prender firmemente tanto
ao mundo real, quanta a uma comunidade humana. 0 Problema
surge a patiir de uma constata<;ao que Freud, viciado em trabalho,
nao pode deixar de reconhcer: existe uma 'natural aversao' ao
trabalho e "a grande maiOl'ia das pessoas s6 trabalha sob pressao da
necessidade"S7. Ananke, enquanto simbolo da necessidade do
trabalho, nao conseguira sozinha garantir a unidade e a felicidade
dos homens, revelando assim sua fraqueza tanto com rela<;ao a
Eros, quanta com rela<;ao a cultura.

5-1 Ibidem, p.13 8.
55 efr. ibidem, p.I 71 .
56 Ibidem" p.I42.
57 Ibidem, p.144 (nota 17).

~8 Ibidem, p.149.
)9

Cfr. ibidem, p.175.
60 Cj' ..r. ibidem, p. 160.
61 lb'idem, p. I 89.
6'
: 0". ibidem, p.164.

60 lb'idem, p. 141 .


