
Freud - nos achamos Hio indefesos contra 0 sofrimento como
d ,,64quan 0 amamos .

As relayoes com Eros, pOlianto, esHio marcadas por
uma celia ambivalencia. Eros leva vanta gem quanta a tarefa
comum de manter unidos os homens entre si e possibilitar a
conseclH;ao dos objetivos da cultura. Ananke, pOI' sua vez, mostra
toda sua for9a e podel' sobre Eros, educando-o pelo sofrimento e
frustra9ao, reduzindo suas pretensoes de uma felicidade ampla,
geral e irrestrita, ao pequeno projeto de ausencia de sofrimento,
pelo menos na grande maioria das vezes.

Ao critical' a concep9ao equivocada de natureza
humana pOI' paIie dos comunistas, Freud relembra que os males
sociais nao decorrem s6 da propriedade privada, pOl"que "a
agressividade nao foi criada pela propriedade" e continuara mesmo
sem ela dentro da civiliza9a068.

Pelo que foi exposto ate agora, e possivel perceber
que 0 significante Ananke condensa uma pluralidade de
significa90es te6ricas e evoca uma complexa carga emocional. Para
determinar 0 que poderiamos chamaI' de conteudo ideacional,
conceito, significado de Ananke, fizemos um levantamento dos
significantes correlacionados. Ha uma cadeia de significantes ou
uma constela9ao semantica que se origina de Ananke: Pai da
cultura, Realidade externa, Necessidade, Trabalho, Fome, Destino,
InfOliunio, Azar, Frustra9ao externa, Inelutavel. Para detectar 0
contelldo emocional, registramos os adjetivos que os acompanham:
temivel, estranho, amea9ador, impiedoso. A paIiir dessas duas
cadeias de significantes, 0 que e possivel e legitime dizer de
Ananke?

Apesar de uma celia antinomia, os pais da civiliza9ao
poderiam conviver numa relativa harmonia e proporcionar a sua
criatura um "bem-estar" que viria natural mente pela uniao do util
(trabalho) e do agradavel (prazer).

Quem peliurba essa rela9ao e 0 poder mudo e oculto
que se esconde e atua atras de Eros65. Mesmo que esse consiga
canalizar a 'cega furia de destrutividade' para uma satisfayao que se
realiza no controle e dominio da natureza, nada, porem, podeni
fazer para neutralizar os efeitos devastadores nas relayoes de
trabalho. Atingidas em cheio pela pulsao de mOlie, serao marcadas
pel a explorayao da "capacidade de trabalho sem compensayao,,66. 0
sofrimento que circula no mundo do trabalho, pOlianto, nao decorre
apenas de problemas conjunturais e hist6ricos. Eles se radicam
nesta "inata inclinayao humana para a ruindade, a agressividade e a
destrutividade, e tambem para a crueldade,,67.

Numa analise geral, poderiamos dizer que Ananke se
torna a herdeira do principio de realidade. Acrescenta, POI"em,a
primeira funyao critica desse ultimo com relayao ao mundo do
desejo e da ilusao, uma outra funyao, a da aceita9ao e resigna9ao
diante do Inelutavel. A realidade nao e apenas 0 'principio'
regulador do aparelho psiquico. Nao se define s6 negativamente
COmo0 oposto da fantasia, 0 diferente do sonho e da alucinayao. A64 Ibidem, p.145.

65 Cfr. ibidem, p.175.
66 Cfr. ibidem, p.167.
67 [bidem, p.173. 68 cc. ·b·lr. I Idem, p. 169.
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mudanya da libido em Eros transforma pOl' contragolpe 0 principio
de realidade em Ananke, isso e, uma realidade que e 'forya, poder,
Necessidade' .

A primeira inferencia, de fato, que e possivel tirar dos
dados contextuais e analfticos coletados e a seguinte: apesar da
linguagem e 0 estilo do Mal-estar se aproximarem mais do
romantismo do que da sobria linguagem cientffica, nao nos parece
que a compreensao de Ananke deva ser procuradh :10 mito ou na
filosofia e sim dentro da propria teoria freudiana do principio de
realidade e da teoria das pulsoes. Nesse sentido a chave
interpretativa mais adequada para entender os significados de
Ananke e aquela proposta pOl' Ricoeur e Lacan. Nem por isso,
pot'em, Ananke perde 0 adjetivo de "misteriosa, conforme 0 proprio
Freud a qualifica69

.

Ananke e, tambem e sobretudo, 0 mundo "sem pai",
sem Providencia, numa palavra, um mundo sem Deus. E 0 mundo
desencantado, 0 mundo do aquem, apos renunciarmos aos ceus
abandonado aos anjos e pardais. E 0 mundo visto e trabalhado pela
ciencia, 0 mondo frio e objetivo da Natureza com suas leis
inexoraveis, a personificayao de um mundo no qual nao esta
inscrito nenhum designio de felicidade para 0 homem.

E verdade, Freud fala em 'Pai da civilizayao', mas
Ananke nao e um pai que evoca amparo e proteyao. Amedronta
exatamente pot'que nao e pai, pelo menos no sentido infantil. E pai
enquanto desafio lanyado aos homens para que se unam no trabalho
e garantam sua sobrevivencia. E "pressao", "forya", "poder",
"necessidade", que se manifesta subjetivamente com a realidade da
fome, que pede para ser saciada e objetivamente por leis que
desconhecem 0 desejo e 0 narcisismo humano.

Antes de tudo, Ananke continua a ser, como 0 principio
de realidade, 0 grande educador do desejo, 0 terapeuta das foryas
irracionais que mantem os homens no infanti Iismo e na neurose de
uma cosmovisao religiosa aliceryada na iluS30 e na consolay30.
Ananke e 0 "principio" de realidade que ensina ao prazer - pela
dura mediayao do sofrimento, da dol' e da frustrayao - os caminhos
proibidos, tolerados e permitidos. E 0 q' :<,t:i ah~1l1do principio do
prazer e da atividade alucinatoria do psiquismo. E que acompanha a
'historia do desejo', do auto-erotismo ao amor heterossexual
orientado para a procriayao, foryando 0 desejo a ultrapassar os
objetos arcaicos da satisfayao do prazer de tipo narcisico, a
renunciar aos objetos proibidos de tipo incestuoso, a abandonar os
objetos miticos do tipo da consolayao ou da satisfayao disfaryada
do desejo.

o mundo desencantado, pot'em, nao e apenas um
mundo vazio de Deus e da consolayao que 0 acompanha. E tambem
o Illundo habitado por Ulll mal radical evidenciado pela pulsao de
111011e.Ananke e a propria realidade humana subjetiva e historica,
talvez cosmica, atravessada pelo mal radical. Dai 0 carater
dramatico da existencia humana. A luta para se manter na
existencia e na coexistencia nao e apenas contra uma realidade cega
chamada Destino, mas tambem com uma realidade que atende pelo
nOme de Agressividade, Destrutividade, Crueldade, Ruindade.



3.5 - Ananke: Urn Encontro Marcado com a Propria
Morte

E verdade que 0 fundamento dessa 6tica freudiana nao
deve ser procurada na "existencia de uma capacidade original, pOl'

. d' 1 d d" . b d 1,,73 S .aSSIlTI lzer, natura e lstmgmr 0 em 0 ma . ua OrIgem
reside no desamparo infantil e na dependencia do ser humano, no
medo da perda do amor da pessoa ou das pessoas de que se e
dependentes. Mesmo com essas limitas;oes, Ananke e a condis;ao de
desamparo infantil frente a ela nao podem ser 0 alibi psicanalitico
para 0 quietismo do desespero ou do distanciamento est6ico da
vida. Sao varias as passagens do texto de 0 mal-estar que nos
relembram 0 dever de nao ficarmos paralisados frente ao
sofrimento proveniente do mundo externo: "se nao podemos afastar
todo 0 sofrimento, podemos afastar um pouco dele e mitigar outro

[ ]
,,74tanto ... .

Em suma e concluindo. Ananke pode ser a figuras;ao
mais adequada para designar uma teoria, como a psicanalitica, que
nao pretende oferece nenhum consolo ao desamparo intransponivel
do homem. Pode ate ser, por celtos aspectos, a expressao do
conhecido e assumido pessimismo freudiano. Todavia, 6 inegavel
que a figura de Ananke e a grande educadora que, como no caso de
Leonardo da Vinci, pode levar 0 homem, ser-no-mundo, a uma
verdadeira sabedoria, integrando 3lte, ciencia e etica para que seu
desamparo fundamental frente ao mundo seja vivido de uma
maneira men os dolorida, se nao puder ser de uma forma prazerosa e
feliz. Mesmo assim, espero que 0 leitor benevolente que nos
acompanhou ate aqui tenha realizado sua leitura mais na companhia
de Eros do que na de Ananke.

Entre as leis inexoraveis da Natureza, existe uma, a da
pr6pria morte, que 0 homem reconhece intelectualmente, mas que
tenta negar e superar ao nivel do desejo, colocando a escolha no
lugar da necessidade-destino e uma escolha prazerosa (a mulhel'
mais bonita) no Iugar da mOlie70. Ananke, nesse senti do, e a
personificas;ao da mOlie e Atropos, a inexor3vel, a terceira das tres
Parcas ou Moiras. Devemos a natureza uma mOlte, a nossa morte e
"POl' causa da mOlte-destino, a realidade se chama necessidade e

., d A k ,,71carrega 0 nome tragI co e nan e .

3.6 - Ananke e Cornprornisso Etico

Essa conceps;ao de Ananke, por6m, nao conduz Freud a
uma revolta metafisica ou a uma cansada resignas;ao, mas a um
verdadeiro engajamento Mico.

Antes de tudo, a silenciosa Deus da MOlte 6 a terceira
forma "assumida pela figura da mae no decorrer da vida de um
homem - a pr6pria mae, a amada que -: \:scolhida segundo 0 mdeJo
daquela, e, pOI' fim, a Terra Mae que mais uma vez 0 recebe"n. Isso
quer dizer que, al6m do trabalho psiquico do desejo que nos leva a
negar a compulsiio da morte pela escolha da Deusa do Amor, pode
existir um trabalho de luto que nos leve a uma resignada aceitas;ao
da mOlte que nada tem de m6rbido pOI' nao eludir nossa
responsabilidade 6tica frente a vida.

70 Cfr. FREUD, S. a tema dos tres escrinios. In: 0 casu de Schreher; Arl;gos
sobre tecl1;ca e mttros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. Ed. Standard brasileira
das obras psicol6gicas completas de S. Freud. Vol. XU, p.367-379.
71 RICaEUR, P. Da il1lerprelar;:ao.a.c., p.268.
72 FREUD, S. 0 lema dos Ires escril1;os. a.c., p.379.

7'
J Ibidem, p.l 77.
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Ibidem, p.148.
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