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		Ao lermos a Apresentação a Norbert Elias feita por Renato Janine Ribeiro, para a edição brasileira da principal obra de Elias, O processo civilizador, ficamos intrigados com uma determinada colocação de Ribeiro, a qual relaciona, de modo bastante sutil, o prefácio que Elias fez em 1968 para a edição do mesmo, com o livro de Herbert Marcuse, Eros e civilização (Cf. RIBEIRO in ELIAS, 1994, p. 9-12 e MARCUSE, 1978).
		Nessa apresentação Ribeiro afirma que Elias considera que o grau de responsabilidade dos homens aumenta enormemente à medida que ele se civiliza, aumentando, consequentemente, o controle dos seus impulsos. Dessa forma, no entendimento de Ribeiro, o pensamento de Elias se aproxima do pensamento de Sigmund Freud, quando este afirma que quanto mais aumenta o grau de civilização, mais cresce a infelicidade do homem. Em seguida Ribeiro afirma que a obra de Marcuse, Eros e civilização, “é justamente a primeira grande crítica dirigida” a essa idéia, na medida em que, para Marcuse, somente a satisfação das pulsões poderia nos fazer felizes, sendo um “curioso acaso que a Introdução de Norbert Elias date do mesmo ano de 1968 que marcou a explosão do movimento estudantil e, paralelamente, a publicação do livro de Marcuse, Eros e civilização” (RIBEIRO in ELIAS, 1994, p. 10, itálico no original, grifos nossos).
		A partir dessa colocação, escolhemos como tema deste trabalho descobrir se existe alguma relação entre esses dois escritos. Como Ribeiro, na mesma Apresentação, afirma que Elias, na questão do controle dos impulsos, pensa de maneira semelhante a Freud, este trabalho também pretende explicitar o que Freud pensa sobre essa questão.
		Dada a complexidade do tema e a extensão da obra de Freud, Marcuse e Elias, nosso primeiro passo é delimitar as obras a serem analisadas e delinear o trajeto que faremos. Optamos, primeiramente, por analisar alguns escritos de Freud Os ensaios a serem aqui analisados são: Os instintos e suas vicissitudes, Repressão, Reflexões para os tempos de guerra e morte e O mal-estar na civilização., que abordam a questão da natureza dos instintos, suas características e suas formas de controle. Em seguida, tentaremos explicitar a principal idéia de Marcuse, exposta em Eros e civilização e, por último, analisar se existe relação entre o que Elias escreveu na Introdução (citada no parágrafo anterior) e essa obra de Marcuse, ou se, como diz Ribeiro, o fato de terem sido publicadas proximamente no tempo, foi, apenas e tão somente, um “curioso acaso”.
		Em O instinto e suas vicissitudes, escrito em 1915, Freud analisa o instinto a partir de dois ângulos, o da fisiologia e o da biologia. Em termos fisiológicos, Freud inicia suas observações contrapondo os estímulos aos instintos Na edição brasileira “trieb” foi traduzido como instinto. Laplanche e Pontalis, no Vocabulário de Psicanálise, criticam essa tradução e propõem “pulsão” (Cf. Laplanche & Pontalis, 1992, p. 394-6). . Para Freud, os estímulos podem ser de duas naturezas distintas. A primeira natureza refere-se aos estímulos externos. Segundo Freud, um estímulo aplicado ao tecido vivo “a partir de fora é descarregado por uma ação para fora”. Ao afastar “a substância estimulada da influência do estímulo”, remove esta substância do raio de atuação do estímulo (Cf. FREUD, 1974a, p. 138, itálicos no original).
		A segunda natureza dos estímulos abrange os chamados “estímulos instintuais”, que, para Freud, não se originam “do mundo exterior, mas de dentro do próprio organismo”, atuando a partir de “um impacto único, podendo ser removido por uma única ação conveniente”. Tais “impactos podem, como é natural, ser repetidos e acrescidos”, sem que se modifiquem “as condições para a eliminação do estímulo” (Idem, 1974a, p. 138).
		Na análise de Freud, um instinto, por sua vez, “jamais atua como uma força que imprime um impacto momentâneo, mas sempre como um impacto constante. Além disso, visto que ele incide não a partir de fora, mas de dentro do organismo, não há como fugir dele” (Id., 1974a, p. 138, itálicos no original). Dessa maneira, as características principais dos instintos são, segundo Freud, possuírem a origem de suas fontes de estimulação dentro do próprio organismo humano, atuarem como uma força constante e “que nenhuma ação de fuga prevalece contra eles”. Freud conclui que “os instintos, e não os estímulos externos, constituem as verdadeiras forças motrizes por detrás dos progressos que conduziram o sistema nervoso, com sua capacidade ilimitada, a seu alto nível de desenvolvimento atual” (Id., 1974a, p. 139-40).
		Do ponto de vista biológico Freud afirma que o conceito de instinto situa-se “na fronteira entre o mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à mente no sentido de trabalhar em conseqüência de sua ligação com o corpo” (Id., 1974a, p. 142).
		As características do instinto, em função do conceito acima, passam a ser a sua capacidade de exercer pressão, a sua finalidade, o seu objeto e a sua fonte. A capacidade que um instinto possui de exercer pressão é, segundo Freud, comum a todos os instintos, sendo, “de fato, sua própria essência”. A finalidade de um instinto, que pode ser alcançada por diferentes caminhos, será sempre a satisfação, a qual “só pode ser obtida eliminando-se o estado de estimulação na fonte do instinto.” O objeto do instinto, que não é necessariamente algo estranho ao próprio corpo do indivíduo, “é a coisa em relação à qual ou através da qual o instinto é capaz de atingir sua finalidade” (Id., 1974a, p. 142-3).
		Para Freud, a fonte de um instinto é “o processo somático que ocorre num órgão ou parte do corpo, e cujo estímulo é representado na vida mental por um instinto.” Apesar de considerar que o estudo das fontes dos instintos foge ao âmbito da psicologia, Freud afirma que os instintos são “inteiramente determinados por sua origem numa fonte somática” (Id., 1974a, p. 143-4).
		O último ponto que nos interessa neste escrito de Freud é o fato de ele distinguir os instintos em dois tipos, “os instintos do ego, ou autopreservativos, e os instintos sexuais”, os quais ele considera como sendo os “instintos primordiais”, ou seja, aqueles “que não podem ser ulteriormente dissecados” (Id., 1974a, p. 144, itálicos no original).
		No ensaio intitulado Repressão, também de 1915, Freud analisa a origem da repressão, suas características básicas e sua manifestação em três diferentes tipos de neuroses. Os dois primeiros aspectos são os que mais nos interessam neste trabalho.
		Segundo Freud, a repressão é uma das vicissitudes que o impulso instintual pode sofrer no sentido de torná-lo inoperante. Diferentemente do que acontece quando recebemos estímulos externos, o instinto, sendo um elemento interno humano, não tem como escapar de seu próprio estímulo, igualmente interno, pois o ego não pode fugir de si mesmo. Para Freud, “a essência da repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a à distância”, não impedindo porém, que o “representante instintual continue a existir no inconsciente” (FREUD, 1974b, 169-70 e 172, itálicos no original).
		As características principais da repressão são, segundo Freud, o fato de ela ser individual e também ser extremamente móvel, o que faz com que o processo de repressão não deva “ser encarado como um fato que acontece uma vez”, o qual produz “resultados permanentes”. Para Freud, “a repressão exige um dispêndio persistente de força, e se esta viesse a cessar, o êxito da repressão correria perigo, tornando necessário um novo ato de repressão” (Idem, 1974b, p. 174, itálicos no original).
		Mesmo advogando que “a satisfação de um instinto é sempre agradável”, Freud supõe que poderiam existir “certas circunstâncias peculiares”, nas quais a repressão atuaria no sentido de impedir “que a consecução, pelo instinto, de sua finalidade produza desprazer em vez de prazer” (Id., 1974b, p. 169). Para Freud, a repressão falha quando não consegue “impedir que surjam sentimentos de desprazer ou ansiedade” (Id., 1974b, p. 177).
		Em outro ensaio escrito em 1915, Reflexões para os tempo de guerra e morte, Freud afirma que “a essência mais profunda da natureza humana consiste em impulsos instintuais de natureza elementar”, os quais possuem como características o fato de serem “semelhantes em todos os homens” e de objetivarem a “satisfação de certas necessidades primevas.” Para Freud, esses impulsos, em si mesmos, “não são nem bons nem maus. Classificamos esses impulsos, bem como suas expressões, dessa maneira, segundo sua relação com as necessidades e as exigências da comunidade humana” (FREUD, 1974c, p. 317-8).
		Segundo Freud, a transformação de “maus” instintos é devida a dois fatores, um interno e outro externo. O fator interno é “a influência exercida sobre os instintos maus (digamos, egoístas) pelo erotismo - isto é, pela necessidade humana de amor, tomada em seu sentido mais amplo. Pela mistura dos componentes eróticos, os instintos egoístas são transformados em sociais.” O fator externo Freud credita à “força exercida pela educação, que representa as reivindicações de nosso ambiente cultural, posteriormente continuadas pela pressão direta desse ambiente” (Idem, 1974c, p. 319, parênteses e itálicos no original).
		Em seguida Freud mostra a relação entre civilização e desenvolvimento dos instintos, a qual, por sua importância para o nosso trabalho, precisa ser exposta na íntegra:

A civilização foi alcançada através da renúncia à satisfação instintual, exigindo ela, por sua vez, a mesma renúncia de cada recém-chegado. No decorrer da vida de um indivíduo há uma substituição constante da compulsão externa pela interna. As influências da civilização, provocam por uma mescla de elementos eróticos, uma sempre crescente transformação das tendências egoístas em tendências altruístas e sociais. Em última instância, pode-se supor que toda compulsão interna que se faz sentir no desenvolvimento dos seres humanos foi originalmente - isto é, na história da humanidade - apenas uma compulsão externa. Os que nascem hoje trazem consigo, como organização herdada, certo grau de tendência (disposição) para a transformação dos instintos egoístas em sociais, sendo essa disposição facilmente estimulada a provocar esse resultado. Outra parte dessa transformação instintual tem de ser realizada durante a vida do próprio indivíduo. Assim, o ser humano está sujeito não só à pressão de seu ambiente cultural imediato, mas também à influência da história cultural de seus ancestrais. (Id., 1974c, p. 319, parênteses e itálicos no original)

		Para encerrar a parte que nos interessa neste ensaio de Freud, necessitamos extrair um outro extenso trecho, no qual Freud identifica, segundo seu ponto de vista, um primeiro custo da civilização baseada no controle dos instintos:

Qualquer um, compelido dessa forma a agir continuamente em conformidade com preceitos que não são a expressão de suas inclinações instintuais, está, psicologicamente falando, vivendo acima de seus meios, e pode objetivamente ser descrito como um hipócrita, esteja ou não claramente cônscio dessa incongruência. É inegável que nossa civilização contemporânea favorece, num grau extraordinário, a produção dessa forma de hipocrisia. Poder-se ia dizer que ela está alicerçada nessa hipocrisia, e que teria de se submeter a modificações de grande alcance, caso as pessoas se comprometessem a viver em conformidade com a verdade psicológica. Assim, existem muito mais hipócritas culturais do que homens verdadeiramente civilizados - na realidade, trata-se de um ponto discutível saber se certo grau de hipocrisia cultural não é indispensável à manutenção da civilização, de uma vez que a suscetibilidade à cultura, que até agora se organizou nas mentes dos homens dos nossos dias, talvez não se revele suficiente para essa tarefa. Por outro lado, a manutenção da civilização, mesmo numa base tão dúbia, fornece a perspectiva de, a cada nova geração, preparar o caminho para uma transformação de maior alcance do instinto, a qual será veículo de uma civilização melhor. (Id., 1974c, p. 321)

		Freud inicia seu ensaio O mal-estar na civilização, escrito entre os anos de 1929-30, discutindo o que seria a felicidade para os homens. Argumenta ele que a busca da felicidade pelo homem é o que faz sua vida possuir sentido. Essa busca de felicidade efetiva-se em dois sentidos, evitando-se o desprazer, o qual causa sofrimento, e a busca constante de prazer, o que proporcionaria a felicidade. O direcionamento das ações do homem num ou noutro desses sentidos está, segundo Freud, diretamente relacionado com o controle dos seus instintos (Cf. FREUD, 1974d, p. 94-8).
		A vida instintiva do homem, segundo Freud, é regida pela luta entre os instintos autopreservativos e os instintos de agressividade e destruição. Essa luta estende-se ao campo social, constituindo-se no principal entrave ao desenvolvimento da civilização, especialmente quando os impulsos de agressão presentes nos homens, “a hostilidade de cada um contra todos, e a de todos contra cada um”, predominam sobre o instinto de vida (Idem, 1974d, p. 134, 144-5 e 156). Para Freud, o “maior estorvo à civilização” é a “inclinação, constitutiva dos seres humanos, para a agressividade mútua” (Id., 1974d, p. 167).
		A civilização para Freud é composta pelas “realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas de nossos antepassados animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos” (Id., 1974d, p. 109). Entre esses “relacionamentos mútuos”, Freud destaca o papel da família como “célula germinal da civilização” (Id., 1974b, p. 136). A civilização produz modificações “nas habituais disposições instintivas dos seres humanos” mas, não é para Freud, necessariamente, “sinônimo de aperfeiçoamento” ou “estrada para a perfeição” (Id., 1974b, p. 117).
		É no campo dos relacionamentos humanos, e portanto sociais, que a questão do controle dos instintos torna-se essencial. Para Freud, a questão central é saber como tais relacionamentos são regulados numa sociedade civilizada. A própria tentativa inicial de controlá-los é fundamental, visto que a ausência desse controle levaria os homens a agir somente de acordo com sua vontade, a qual seria arbitrária, o que resultaria na sujeição do elemento mais fraco à vontade do mais forte, numa sucessão sem fim.
		Para Freud, “o passo decisivo da civilização” é dado quando ocorre a “substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade”, ou em outras palavras, a predominância do direito da comunidade sobre o direito do indivíduo. O diferencial reside no fato de que somente enquanto membros de uma comunidade os indivíduos restringem “suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo (isolado) desconhece tais restrições.” Para Freud, essas idéias fizeram com que a justiça se tornasse a “primeira exigência da civilização” e, pautados neste estatuto, todos os membros da comunidade “contribuíram com um sacrifício de seus instintos”, resultando em seu próprio benefício, na medida em que lhes garantia uma proteção contra o exercício arbitrário e indiscriminado da força bruta (Cf. Id., 1974b, p. 115-6, parênteses de nossa autoria).
		Um dos sacrifícios impostos aos instintos do homem pela civilização foi, segundo Freud, um tipo de vicissitude, uma determinada alteração, qual seja, a sublimação dos instintos. Essa alteração é o “que torna possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada” (Id., 1974b, p. 118).
		A partir dessas considerações a próxima questão passa a ser se, para Freud, a civilização, em função da sublimação dos instintos humanos, é um processo bom para os homens ou não. Ao questionar se a civilização seria a causa de nossas desgraças e de nosso desconforto, Freud afirma que nossa tendência é imaginar que “homens de épocas anteriores se sentiram mais felizes”, porém, tal interpretação é, para Freud, equivocada, visto que a felicidade é “algo essencialmente subjetivo” (Id., 1974b, p. 105-6 e 108).
		O pensamento de Freud sobre essa dualidade, sacrifício versus felicidade, pode ser melhor expresso na seguinte citação:

Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é difícil ser feliz nessa civilização. Na realidade, o homem primitivo se achava em situação melhor, sem conhecer restrições de instinto. Em contrapartida, suas perspectivas de desfrutar dessa felicidade, por qualquer período de tempo, eram muito tênues. O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Não devemos esquecer, contudo, que na família primeva apenas o chefe desfrutava da liberdade instintiva; o resto vivia em opressão servil. Naquele período primitivo da civilização, o contraste entre uma minoria que gozava das vantagens da civilização e uma minoria privada dessas vantagens era, portanto, levada a seus extremos. Quanto aos povos primitivos que ainda hoje existem, pesquisa cuidadosas mostraram que sua vida instintiva não é, de maneira alguma, passível de ser invejada por causa de sua liberdade. Está sujeita a restrições de outra espécie, talvez mais severas do que aquelas que dizem respeito ao homem moderno. (Id., 1974b, p. 137)

		Para concluir a análise desse ensaio é necessário registrar que Freud, se por um lado afirma que, talvez, a civilização tenha sido construída a partir da renúncia aos instintos, e que, se isso realmente aconteceu, a própria civilização pode ser punida por ter privado um instinto de sua satisfação (Cf. Id., 1974b, p. 118), por outro lado também sugere que as contradições da civilização poderão, no futuro, acomodar-se na psiquê humana, “por mais que atualmente essa civilização possa oprimir a vida do indivíduo” (Id., 1974b, p. 166).
		Freud não compartilha nem da idéia de que a nossa civilização seja “a coisa mais preciosa que possuímos”, nem de que o processo civilizador “conduzirá a ápices de perfeição inimaginada”, mesmo porque, para Freud, mais do que a questão do controle dos instintos humanos em sua totalidade, a questão central é saber se a civilização é, ou será, capaz de dominar o seu maior inimigo, o instinto humano de agressão e autodestruição (Cf. Id., 1974b, p. 169-70).
		Passemos agora ao pensamento de Marcuse sobre a questão do controle dos impulsos, exposto na sua obra Eros e civilização. Dentre as diversas questões postas por Marcuse, a que mais nos interessa é sua oposição à idéia freudiana de que o custo da civilização é a nossa infelicidade, e que, portanto, a “noção de uma civilização não-repressiva” é impossível. Na visão de Marcuse, retomando Freud, a vida humana, tanto individual quanto social, se desenrola premida por dois princípios, o princípio de realidade (Ananke - necessidade) e o princípio de prazer (Eros) (Cf. MARCUSE, 1978, p. 37).
		Uma das primeiras questões de Marcuse refere-se a questão da liberdade do homem na sociedade moderna. Para Marcuse, essa questão está diretamente relacionada com a discussão sobre o controle dos instintos humanos. Segundo Marcuse, no “mundo da civilização industrial, o domínio do homem pelo homem cresce em âmbito e eficiência”, resultando numa “intensificada ausência de liberdade”. Marcuse entende que a “subjugação efetiva dos instintos, mediante controles repressivos, não é imposta pela natureza, mas pelo homem.” Se a liberdade ideal só existe na total ausência de repressão, “então a civilização é a luta contra essa liberdade” (Idem, 1978, p. 27).
		Marcuse considera que uma das idéias que mais se destacam na metapsicologia de Freud é a idéia de que a luta pela existência humana, baseada na necessidade, e portanto, no trabalho, acontece em um “mundo demasiado pobre para a satisfação das necessidades humanas sem restrição”. Para Freud, segundo Marcuse, o fato de o trabalho ocupar praticamente toda a vida do homem amadurecido, faz com que prevaleça o sofrimento físico e a suspensão do prazer. Como “os instintos básicos lutam pelo predomínio do prazer e a ausência de dor”, os instintos acabam sofrendo alterações no sentido de uma “arrigementação repressiva” (Id., 1978, p. 51).
		Marcuse discorda desse raciocínio freudiano, considerando-o falacioso. Para Marcuse, a necessidade, ou carência, é “conseqüência de uma organização específica de carência e de uma igualmente específica atitude existencial, imposta por essa organização.” Segundo Marcuse, “a distribuição da escassez, assim como o esforço para superá-la, o modo de trabalho, foram impostos aos indivíduos - primeiro por mera violência, subseqüentemente por uma utilização mais racional do poder.” Essa racionalidade é, para Marcuse, a racionalidade da dominação (Cf. Id., 1978, p. 51-2, itálicos no original).
		As diversas formas de dominação, da natureza pelo homem e do homem pelo homem, são, segundo Marcuse, o que irá determinar os diferentes modos de repressão dos instintos. Porém, Marcuse considera que, diferentes estágios de civilização, com instituições históricas e interesses de dominação específicos, “introduzem controles adicionais acima e além dos indispensáveis à associação civilizada humana”, denominados por Marcuse de “mais-repressão” (Id., 1978, p. 52-3, itálicos no original). Segundo ele, quanto menor for a amplitude da mais-repressão, “menos repressivo é o estágio da civilização” (Id., 1978, p. 90).
		De uma maneira resumida, Marcuse faz o seguinte diagnóstico da sociedade moderna, baseada no princípio de realidade e no princípio de prazer, relacionando essa situação à civilização e aos controles instintuais:

Ao longo de toda a história documentada da civilização, a coação instintiva imposta pela escassez foi intensificada por coações impostas pela distribuição hierárquica da escassez e do trabalho; o interesse de dominação adicionou mais-repressão à organização dos instintos, sob o princípio de realidade. O princípio de prazer foi destronado não só porque militava contra o progresso na civilização, mas também porque militava contra a civilização cujo progresso perpetua a dominação e o trabalho esforçado e penoso. (Id., 1978, p. 54)

		A solução proposta por Marcuse é a transformação dessa sociedade em uma sociedade regida por outros valores, sem escassez, com uma distribuição igualitária de seus produtos, o que faria com que o esforço dispendido para o trabalho fosse o mínimo necessário, ou seja, uma sociedade com outras condições sociais. Tais condições sociais, agora alteradas, criariam, segundo Marcuse, “uma base instintiva para a transformação do trabalho em atividade lúdica.” A justificativa para que o trabalho deva ser transformado em jogo está no fato de o jogo estar “inteiramente sujeito ao princípio de prazer” (Id., 1978, p. 187).
		Para Marcuse, algumas pré-condições para a existência dessa nova sociedade já estão dadas pelo própria sociedade industrial moderna, explicitamente relacionados na seguinte citação:
 
Os recursos existentes e disponíveis facilitam uma transformação qualitativa nas necessidades humanas. A racionalização e a mecanização do trabalho tendem a reduzir o quantum de energia instintiva canalizada para a labuta (o trabalho alienado), assim libertando energia para a consecução de objetivos fixados pelo livre jogo das faculdades individuais. A tecnologia atua contra a utilização repressiva da energia, na medida em que reduz ao mínimo o tempo necessário para a produção das necessidades da vida, assim poupando tempo para o desenvolvimento de necessidades situadas além do domínio da necessidade e do supérfluo necessário. (Id., 1978, p. 94, itálicos e parênteses no original)

		Assim podemos concluir nossa interpretação de algumas idéias de Marcuse, expostas em Eros e civilização, afirmando que, se para Freud o custo da civilização é a nossa infelicidade, para Marcuse, a alteração das condições sociais, presentes no atual estágio de civilização, acarretaria uma maior importância e valorização do princípio de prazer, diminuindo os controles repressivos sobre os instintos humanos e proporcionando a satisfação dos mesmos, resultando, assim, numa existência humana feliz.
		Nosso próximo passo é tentar encontrar na Introdução à Edição de 1968 d’ O processo civilizador (Cf. ELIAS, 1994, p. 214-51), pontos que aproximam, ou distanciam, o pensamento de Elias do de Marcuse, no que tange à questão do controle dos impulsos humanos, visto que Ribeiro afirma constituir-se em um “curioso acaso” a proximidade temporal da publicação dessa Introdução e a publicação de Eros e civilização, de Marcuse (Cf. RIBEIRO in ELIAS, 1994, p. 10). Antes porém , consideramos ser necessário fazer uma breve exposição do conceito eliasiano de processo de civilização.
		Elias considera que o processo de civilização dá-se em pelo menos duas esferas interdependentes, a esfera da psiquê indivídual, que ele denomina de psicogênese, e a esfera social, que ele denomina de sociogênese. Para justificar tais proposições, Elias afirma que “grande número de estudos contemporâneos sugere convincentemente que a estrutura do comportamento civilizado está estreitamente inter-relacionada com a organização das sociedades ocidentais sob a forma de Estados” (ELIAS, 1994, p. 16). Nessa direção e para fundamentar a sua teoria do processo civilizador das sociedades ocidentais, Elias afirma ainda que a civilização pode ser entendida como uma mudança no controle das paixões e da conduta, a qual “guarda estreita relação com o entrelaçamento e interdependência crescente das pessoas” (Cf. ELIAS, 1993, p. 54) Diante desses argumentos, pretendemos deixar claro que o estudo dos processos de civilização e do controle dos impulsos e das paixões constitui-se tão somente em uma única teoria global que abrange esses dois temas. A separação entre tais temas, por nós efetuada neste trabalho, possui apenas o caráter didático, no sentido de facilitar a exposição do pensamento de Elias.. 
		Para comprovar a sua tese, Elias irá se utilizar de dois aspectos, classificados por ele como empíricos, presentes nas relações sociais: a história dos costumes dos homens na vida cotidiana e a formação dos chamados Estados nacionais, sendo que tais aspectos não podem ser entendidos como independentes, muito pelo contrário, devem ser entendidos como interdependentes. Elias complementa a definição de civilização afirmando que ela deve ser entendida como um processo contínuo, não acabado e sem a possibilidade de definirmos uma causa única, algum tipo de ponto inicial (“ponto zero” da civilização) ou qualquer tipo de relação causal.
		Na teoria dos processos de civilização proposta por Elias, constitui um erro querermos separar as transformações gerais sofridas pelas sociedades e as alterações ocorridas nas estruturas de personalidade dos indivíduos que a formam. Um dos pontos essenciais da teoria de Elias é mostrar a impossibilidade de pensarmos os conceitos de indivíduo e de sociedade como duas categorias separadas e/ou antagônicas. Para Elias as “estruturas de personalidade e da sociedade evoluem em uma inter-relação indissolúvel”, sendo que as mudanças “nas estruturas de personalidade é um aspecto específico do desenvolvimento de estruturas sociais” (Cf. ELIAS, 1994, p. 221) No entendimento de Cristina Ferreira Pinto, o conceito de Bildung pode ser entendido não só como formação, mas também como “educação, cultura ou processo de civilização”, o que, em nossa opinião, se constitui em erro. Erro, no sentido de que, apesar de não ser objeto central da pesquisa dessa autora e, apesar de alguns autores considerarem conceitos como educação e cultura como extremamente interligados, não concordamos que o conceito de Bildung signifique o mesmo que o conceito de “processo de civilização”, pelo menos no sentido proposto por Elias, conforme descrevemos nos últimos parágrafos (Cf. PINTO, 1990, p. 9)..
Feita essa breve digressão sobre o conceito de processo de civilização de Elias, retornemos à nossa questão central, quer seja, existe alguma relação entre a Introdução à Edição de 1968 d’ O processo civilizador e Eros e civilização de Marcuse, como sutilmente sugere Ribeiro? Para responder à essa questão precisamos primeiro saber do que trata essa Introdução. 
Nesta parte, Elias, além de expor, em linhas gerais, a sua metodologia de análise sociológica dos processos de civilização, os quais constituem a temática central do livro, faz uma série de críticas à sociologia americana, especialmente à metodologia utilizada por Talcott Parsons. Elias opõe a sua sociologia dos processos de longa duração à sociologia dos estados de Parsons (Cf. ELIAS, 1994, p. 214-51).
		O objetivo de Elias neste novo prefácio à sua principal obra, O processo civilizador, é o de tentar “solucionar o renitente problema da ligação entre estruturas psicológicas individuais (as assim chamadas estruturas de personalidade) e as formas criadas por grandes números de indivíduos interdependentes (as estruturas sociais)” (Idem, 1994, p. 217). Para Elias, “a relação entre o indivíduo e as estruturas sociais só pode ser esclarecida se ambos forem investigados como entidades em mutação e evolução” (Id., 1994, p. 220).
		No nosso entendimento, em nenhum momento dessa Introdução, Elias propõe, como faz Marcuse, a possibilidade do surgimento de uma nova sociedade, baseada em novos valores, o que faria com que fossem modificadas as estruturas de personalidade dos indivíduos, e, portanto, a estrutura repressiva dos instintos. O que Elias afirma é que, se houver uma modificação no desenvolvimento das estruturas sociais, tais alterações, necessariamente, afetarão as estruturas da personalidade individual, numa direção específica, afetando também o controle dos impulsos (Id., 1994, p. 221), ou seja, a abordagem de Elias não é política como a abordagem de Marcuse.

Considerações finais.

		Para concluir nosso trabalho, acreditamos ser necessário tecer algumas considerações sobre a modificação da concepção de Freud sobre os instintos e seus controles, bem como responder a questão inicialmente posta, qual seja, se existe algum tipo de relação entre o que Elias escreveu na Introdução à Edição de 1968 e Eros e civilização, de Marcuse, ou se, como diz Ribeiro, o fato de terem sido publicadas proximamente no tempo, foi, apenas e tão somente, um “curioso acaso”?
		Com relação à primeira questão poderíamos dizer que Freud possui, inicialmente (O instinto e suas vicissitudes - 1915), uma visão biológica do que seriam os instintos humanos, sua natureza e características. Progressivamente Freud passa a considerar também o aspecto social dos instintos (Reflexões para os tempos de guerra e morte - 1915), até o momento em que, no nosso entender, acaba valorizando mais o aspecto social dos impulsos em relação aos seus aspectos biológicos e fisiológicos (O mal-estar na civilização - 1929-30), aproximando-se da concepção que Elias possui sobre a mesma questão Elias considera que seu estudo sobre os processos de civilização e, consequentemente, sobre o controle dos impulsos e das paixões, é, em grande parte, devedor das “descobertas de Freud e da escola psicanalítica” (Cf. ELIAS, 1994, p. 263). .	
		Sobre a relação entre o pensamento de Elias e o de Marcuse, acreditamos que podemos afirmar, com alto grau de certeza, que, quando Marcuse escreveu Eros e civilização, em 1955, ele não havia lido a obra de Elias. Este, por sua vez, pode até ter lido esse livro de Marcuse, mas, também com certeza, não fez uso do mesmo para escrever esse novo prefácio. Não acreditamos que qualquer uma das críticas expostas na referida Introdução, foram dirigidas à obra ou ao pensamento de Marcuse, tampouco podemos considerar que esse novo prefácio para O processo civilizador seja uma resposta, ainda que indireta, às idéias de Marcuse contidas em Eros e civilização.
		Tendo chegado a essa conclusão, ou seja, dado que não conseguimos encontrar nenhum ponto significativo de ligação entre o pensamento de Elias e o de Marcuse, especialmente no que se refere a questão do controle dos impulsos, uma possibilidade prevista no início deste trabalho, resta-nos acreditar que o fato de Eros e civilização ter sido utilizado como referencial teórico das manifestações estudantis de 1968 e que um novo prefácio d’O Processo civilizador ter sido escrito em julho do mesmo ano, é, apenas e tão somente, um “curioso acaso”, como afirma Ribeiro No prefácio de Eros e civilização está escrito que esse livro é resultado final de palestras feitas em 1950-1, sendo que o livro é inicialmente publicado em 1955, sendo a primeira edição francesa datada de 1963 (Cf. MARCUSE, 1978, p. 25-6). Se a primeira tradução brasileira é de 1968, o “curioso acaso” apontado por Ribeiro nada mais é do que um “curioso acaso”, ou seja, Ribeiro está forçando uma possível coincidência que jamais existiu, nem mesmo temporal. .
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