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5 O eterno retorno da lei

A discussão a respeito da exposição da violência nos meios de comu-
nicação, e dos seus eventuais efeitos, pode tornar-se um dos temas mais 
debatidos neste início de século, com implicações perigosas para a liberdade 
de criação e, principalmente, de exibição das obras. As formas como essa 
exposição é encenada nas mídias implica entender, entre outras coisas, os 
lugares onde essa violência se produz e as maneiras como se repete nas es-
truturas sociais.

A mudança gradativa da família e da sociedade – especialmente a 
partir do século 19 – em relação ao lugar simbólico do pai parece um 
dos componentes importantes, sob vários aspectos, do comportamento 
humano, incluindo as formas como a agressividade e a violência têm sido 
apresentadas nos diversos produtos culturais.

Para Elisabeth Roudinesco, Freud foi talvez o grande teorizador da 
proibição e da culpa ao defender que, quando um comportamento deixa 
de ser punido com base nos códigos sociais de leis, segue-se um recrudes-
cimento da autoproibição psíquica. Esta internalização seria o contrapeso 
possível para a decadência da antiga autoridade paterna necessária à cons-
tituição das sociedades modernas.
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Alguns elementos parecem indicativos  – pelo menos a partir de uma 
leitura psicanalítica – desse processo de mudança, especialmente no cine-
ma, que tem dissecado com mestria os conflitos gerados pela ausência da 
lei social e a internalização dos interditos paternos.

Uma dificuldade inicial consiste na utilização do termo “violência”. É 
fácil notar, com um mínimo de pesquisa, que sua designação em relação 
aos produtos culturais varia de acordo com a cultura de indivíduos e de 
grupos, de modo que onde alguns veem estese, outros consideram escár-
nio ou “banalização da violência”. A Psicanálise, no entanto, propõe-se ir 
além dos aspectos sociológicos e das diferenças culturais.

É preciso, antes de mais nada, assinalar o ponto sustentado como 
fundamental pela teoria psicanalítica desde sua fundação, o de que a 
agressividade é constitutiva de todo e qualquer sujeito. Lacan, em Escritos 
([1966] 1998), explica, resumidamente, o processo da agressividade: na 
criança, o movimento de identificação com o outro na constituição do 
“eu”, em que o indivíduo se fixa numa imagem que o aliena de si mesmo, 
resulta em uma relação erótica com o outro e o despertar de seu desejo 
pelo objeto de desejo do outro. Desta concorrência agressiva nasce o “eu”, 
o “outro” e o “objeto”. Continua Lacan (1998, p. 116), que durante esse pe-
ríodo “registram-se as reações emocionais e testemunhos articulados de 
um transitivismo normal. A criança que bate diz que bateram nela, a que 
vê cair, chora”. É nesta mesma identificação com o outro que a criança 
vive suas reações “de imponência e ostentação, cuja ambivalência estru-
tural suas condutas revelam com evidência, escravo identificado com o 
déspota, ator com o espectador, seduzido com o sedutor” (Idem).

Embora seja lícito afirmar que esse conceito já está hoje, de algum 
modo, incorporado ao senso comum, ele carrega em si um poder de 
subversão capaz de inverter todo e qualquer sentido na discussão sobre 
a violência, pelo simples fato de que sua aceitação implica que se coloque 
todo e qualquer sujeito no centro da discussão, mas isso não é apenas um 
detalhe. 

A implicação fundamental da admissão dessa ideia é a anulação da 
postura redutora que consiste em atribuir violência apenas ao outro. Ora, 
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do ponto de vista ideológico, essa perspectiva é demolidora, por implicar, 
por exemplo, que não se pode eleger um grupo específico, ou apenas de-
terminadas condições históricas, para explicar o fenômeno. Mais que isso: 
aceitar a agressividade como um constituinte do humano implica dizer 
que, de um modo ou de outro, o problema não tem solução.

Chega-se, então, ao ponto em que, como defende boa parte dos cien-
tistas, a Psicanálise deve ser sumariamente atirada ao lixo. Mas aqueles 
que emprestam da Psicanálise os referenciais para leitura do mundo têm 
ainda muito a dizer em sua defesa.

É sabida, para quem se dispôs a ler com atenção os escritos de Freud 
e Lacan, a postura da Psicanálise frente à ciência empírica ou derivada do 
positivismo. Sem entrar no mérito desta discussão – que, por si mesma, 
seria outro tema para debate –, importa aqui precisar que, para a teoria 
psicanalítica, não há cura (no sentido positivista) para o sintoma. 

Uma transposição disso para o tema que foi proposto discutir equi-
vale a dizer que não haveria “cura” para a violência, ou seja, que não se 
pode tratar o problema como se houvesse um corpo estranho no sujeito 
que devesse ser “consertado”. Assim, as saídas parciais envolveriam ne-
cessariamente qualquer sujeito que viva em sociedade, passando pela 
administração da agressividade de cada um.

Concluída essa digressão e deixadas abertas as inúmeras questões que 
as afirmações feitas anteriormente implicam, cumpre falar sobre o que a 
Psicanálise pode dizer a respeito da violência encenada pelo cinema. Para 
os objetivos presentes, e na devida dimensão, pensa-se que seria tedioso 
repetir descrições teóricas dos conceitos mais comuns. Assim, pretende-se 
aludir descritivamente apenas àqueles menos habituais.

Um dos pontos que parece importante abordar sobre a violência en-
cenada no cinema, e os sintomas sociais encontrados hoje, poderia ser 
pensada nas formas como é mostrada (ou oculta) a figura do pai, especial-
mente na produção cinematográfica desta passagem de século.

Por que a figura do pai e não outra qualquer? Fez-se uma alusão à 
resposta a essa questão nos primeiros parágrafos deste texto: até que 
a dinâmica das relações humanas abra novos rumos, do ponto de vista 
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cultural, o pai é o representante simbólico da lei. Essa representação diz 
respeito a uma das ideias básicas em Psicanálise, pela qual o pai assume 
função castradora ao romper a simbiose entre mãe e filho, uma das pas-
sagens fundamentais do que ficaria conhecido em Freud como complexo 
de Édipo.

Retornando ao Édipo freudiano, Lacan busca estabelecer possíveis co-
nexões desse pai com a cultura, especialmente em relação à lei, partindo 
do pressuposto de que a linguagem, com sua estrutura, preexiste à entrada 
de cada sujeito. Elisabeth Roudinesco (1998, p. 542) resume, assim, o es-
forço lacaniano:

Lacan mostrou que o Édipo freudiano podia ser pensado como uma 
passagem da natureza para a cultura. Segundo essa perspectiva, o pai 
exerce função essencialmente simbólica: nomeia, dá seu nome, e, atra-
vés desse ato, encarna a lei. Por conseguinte, se a sociedade humana, 
como sublinha Lacan, é dominada pelo primado da linguagem, isso 
quer dizer que a função paterna não é outra coisa senão o exercício de 
uma nomeação que permite à criança adquirir sua identidade. […] o 
que levou Lacan a interpretar o complexo de Édipo não mais em refe-
rência a um modelo de patriarcado ou matriarcado, mas em função de 
um sistema de parentesco.  

Para explicar o complexo de Édipo a partir do processo que ocorre 
na infância entre o pai, a mãe e a criança, Erik Porge, em Os nomes do 
pai, descreve as operações do que Lacan, em As formações do inconsciente 
(1958), veio a denominar posteriormente como “metáfora paterna”: “Num 
primeiro tempo, o sujeito se identifica ao falo, objeto do desejo da mãe. A 
metáfora paterna ‘age em si’. Ela marca um lugar simbólico ainda velado. 
Num segundo tempo, o pai intervém como privador da mãe face à crian-
ça, pela ligação do ‘reenvio da mãe a uma lei que não é a sua, com o fato 
de que na realidade o objeto de seu desejo é possuído soberanamente por 
este mesmo outro à lei do qual ela reenvia’”. 
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Notamos aqui a diferença com Freud, que fazia pesar a interdição es-
sencialmente sobre a criança, enquanto que Lacan a faz pesar sobre a 
mãe. A eficácia desse tempo depende do caso que a mãe faz da palavra 
do pai. Trata-se então de uma relação não com o pai, mas com a pala-
vra do pai. Por fim, terceiro tempo, ‘o que o pai prometeu, é necessário 
que ele o sustente’. Deve dar provas de que tem o falo, de que o pode 
dar a mãe, de que é um pai ‘potente’, senão onipotente. O filho poderá 
se identificar com o pai, e a filha desejá-lo (Porge, 1998, p. 42, grifo 
meu).

De outra parte, quando essa função não é exercida pelo pai real, essa 
falha impulsionaria a criança a buscar outro pai simbólico que preenchesse 
essa função, que se diferenciaria, ainda, de um terceiro – o pai imaginário. 
Representado como o Todo-Poderoso, o bom deus garantidor da ordem 
no mundo, esse pai imaginário é o pai assustador.

O fato de o Nome-do-Pai representar a lei implica, mais que o li-
mite entre aquilo que pode e o que não pode ser feito, principalmente 
a possibilidade (ou não) da transgressão da lei. Para explicar isso, Jac-
ques-Alain Miller (1999), falando sobre o witz (dito espirituoso), utiliza 
o exemplo de um computador que pode apenas dizer o que é certo ou 
errado (como em um corretor de textos), ao passo que o Nome-do-Pai, 
ao representar as leis da linguagem, é capaz não apenas de dizer o que é 
certo ou errado, mas ainda de cometer a infração de acolher a exceção 
do neologismo. Assim, diz ele, não há witz sem o Nome-do-Pai, já que o 
neologismo precisa ser aceito pelo outro – aquele que, mesmo represen-
tando a lei, deixe-o passar.

As implicações clínicas da falta desse representante da lei, Freud as 
mostra no caso da fobia do menino Hans (buscando um pai simbólico que 
realizasse a função castradora) e no de Schreber, em que a foraclusão do 
significante do Nome-do-Pai desencadeia a psicose. Para assinalar, no ci-
nema, os conceitos anteriormente relatados e as relações entre a violência 
e o lugar reservado ao Nome-do-Pai, serão abordados filmes considerados 
aqui representativos destas questões. Mais especificamente dois filmes: 
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Matrix (1999), dirigido por Larry e Andy Wachowski, e Clube da luta 
(1999), dirigido por David Fincher.

O mito do salvador em Matrix

Em Matrix, Thomas Anderson/Neo (Keanu Reeaves) é um funcionário 
comum de uma empresa de software que nas horas vagas costuma inva-
dir os sistemas de informação de empresas. Sua vida de hacker oculta, no 
entanto, algo que se manifesta em sua insônia e em seu desinteresse pelo 
mundo, uma espécie de dúvida que falseia suas sensações e que o leva a 
encontrar um grupo de rebeldes que conhecem a razão desta descrença. 
É por meio deste grupo, chefiado por Morpheus (Laurence Fishburne), 
que Anderson descobre que o mundo, como ele o conhece, é apenas uma 
realidade artificial, uma versão do ano de 1999 criada por computadores 
e sustentada pela energia obtida a partir de corpos humanos hibernados 
que funcionam como biobaterias. Nesse mundo, os sobreviventes aguar-
dam a vinda de um libertador, que, como Anderson vem a saber, trata-se 
dele próprio.

Na impossibilidade de enfocar todo o filme no âmbito deste texto, 
serão abordados os aspectos que mais parecem interessar à discussão co-
locada, ou seja, aqueles vinculados à perspectiva do lugar do pai, ou do 
Nome-do-Pai, e a forma como estão relacionados à violência encenada. O 
mais importante deles – e que, de certo modo, remete às ideias de Lacan 
– é a afirmação de que o mundo é uma construção da linguagem, que no 
filme é construído a partir de um programa de computador. 

O resultado é que os personagens que conhecem a linguagem (no 
caso, a dos computadores) têm poderes quase ilimitados no simulacro de 
mundo. Do lado do “mundo real”, que permanece uma dimensão paralela, 
é apresentado ao espectador o líder da “resistência” ao simulacro: Mor-
pheus. Ele é uma espécie de pai simbólico que aguarda a chegada de um 
enviado mais sábio que ele próprio e capaz de salvar o “mundo real”.
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Segundo Morpheus, o que Neo tem na cabeça que tanto o atormenta é 
uma “farpa” que não lhe permite viver no simulacro de mundo. A Psica-
nálise chama essa farpa de objeto “pequeno a”: o objeto-causa do desejo 
que resiste a ser simbolizado e que impede que o circuito do prazer se 
complete, forçando o sujeito a olhar para a realidade. 

A “realidade” no filme é um simulacro criado pelo megacomputador 
Matrix, que, para Slavoj Zizek, em The Matrix: The truth of the exaggera-
tions, é aquilo que Lacan chamou de grande Outro, “a ordem simbólica 
virtual, a rede que estrutura a realidade por nós” (Zizek, 2000d, p. 1). Nas 
palavras dos personagens:

Morpheus: “Matrix está em todos lugares, esta ao redor de nós, aqui até 
mesmo neste quarto […]. É o mundo que foi puxado para cima de seus 
olhos, afim de lhe encobrir da verdade.”
Neo: “Que verdade?”
Morpheus: “Que você é um escravo, Neo. Que você, como todo o outro 
mundo, nasceu em escravidão… mantido dentro de uma prisão que não 
lhe permite sentir cheiro, gosto ou toque. Uma prisão de sua mente.”

Nessa prisão, os corpos funcionam como biobaterias para Matrix cons-
truir a realidade virtual da qual Morpheus pretende libertar os humanos. 
Uma das cenas fundamentais do filme acontece quando Morpheus leva 
Neo a uma vidente para que ela confirme ser Neo o enviado que vai liderar 
a resistência do “mundo real”. 

A mulher, no entanto, diz a Neo que ele não é o One, o Um. Sugere que 
ele está esperando por algo, mas que antes deve conhecer-se e que Mor-
pheus não entende as coisas, pois não há enviado a ser esperado – enfim 
– que Morpheus, apesar de toda sua inteligência, está autoenganado. Mas 
o que ela realmente quer dizer com isso só se sabe no final do filme, quan-
do Neo, colocado em uma situação de vida ou morte, “vê”, como numa 
iluminação mística, o mundo como um conjunto de linhas de linguagem. 
Então o espectador entende, junto com Morpheus, que não há alguém 
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que encarne Deus, mas apenas pais simbólicos, representantes da lei da 
linguagem, um artifício procriador situado nela.

Com esse enunciado, o filme reforça que ser pai é uma função que 
nomeia, mas que antes é nomeada, pois não existe a priori. Slavoj Zizek 
diz a esse respeito que esse pai primordial não é o pai da força bruta, como 
se tornou comum na leitura antropológica de Freud em Totem e Tabu, mas 
o pai que sabe.

Assim, no instante em que ascende ao conhecimento de que o mundo 
é uma construção da linguagem, Neo passa a se deslocar fisicamente, a 
aparecer e desaparecer, ter força descomunal, porque domina a linguagem 
a ponto de atravessá-la. Por outro lado, Matrix funciona, de certo modo, 
como a eterna repetição da fábula do redentor, filho de Deus, com poder 
de livrar o ser humano de toda a violência do mundo. Como resume Rai-
mar Zons (2000, p. 3), em A ética em Matrix:

Após o fim do tempo histórico, é o programador Anderson, o outro 
filho, que, como neófito e sob o nome de Neo, o hacker, obtém do 
deus do sono, Morpheus, a confirmação de que sua vida consciente 
não é vida, mas, sim, um programa, enquanto seu corpo imobilizado 
serve de biobateria e fonte de energia às novas máquinas pensadoras. 
Esse despertar não só levará à anamnese anagramática do hacker Neo, 
em que se descobre como “The One”, o messias esperado, mas tam-
bém ao literal segundo nascimento do neófito a partir do muco de 
sua biomassa. O espírito autoconfiante, no entanto, só entra no corpo 
estéril para armá-lo e transformá-lo espiritualmente. Assim, o lutador 
da resistência volta ao interior da Matrix como “não-homem” e como 
salvador, desdenhando maravilhosamente suas leis físicas.

Do ponto de vista da relação violência/Nome-do-Pai, Matrix parece 
reafirmar o lugar do pai simbólico como intermediário e portador da lei, 
o que assegura, de certo modo, a repetição do Nome-do-Pai, mas também 
emula o enredo comum às religiões. Estruturalmente, o lugar do pai, o 
lugar da lei, aparece similarmente na história da maioria das religiões, em 
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que um mundo de desordem, violência, mentiras etc. vai ser combatido 
por alguém superior, que conduzirá os explorados, humilhados etc. ao 
“verdadeiro” mundo, na terra ou em qualquer outro lugar, onde as rela-
ções serão “reais”.   

A última parte do filme mostra um “mundo real” apresentado não 
como o melhor dos mundos, mas como um mundo caótico, onde estra-
nhos animais gigantes perseguem os resistentes, como um Real, dentro do 
“mundo real”, que também resiste à simbolização.

Assim, a “liberdade” proposta no filme deixa, como lembra Zizek, uma 
mensagem obscura: se Neo é capaz de desafiar as leis da física – voando, 
por exemplo – o faz apenas porque continua a existir dentro da realidade 
virtual, sustentado por Matrix. Ou seja: enquanto “salvador”, o que Neo 
promove é a mudança das regras da prisão mental, já que fora da realidade 
virtual só resta a terra arrasada. Matrix, enfim, parece deixar muito mais 
elementos para análise sobre as diferenças entre “real” e simulacro do que 
seus realizadores projetaram.

A derrisão paterna na sociedade permissiva em Clube da luta

A história de Clube da luta é narrada pelo personagem Jack (Edward 
Norton), um funcionário comum e bem-pago de uma companhia de 
seguros, que leva uma vida yuppie, centrada na aquisição de bens de con-
sumo típicos da esfera social a que ele aparentemente aspira. Ocorre que 
esse narrador passa a não conseguir dormir e inicia uma peregrinação 
que começa num consultório médico e termina em diversos grupos de 
autoajuda. Aparece, então, Tyler Durden (Brad Pitt), aparentemente um 
vendedor de sabonetes que conhecera no avião e com o qual desenvolve 
um estranho comportamento: o de trocarem socos sem motivo. Isso leva 
à organização de um clube secreto para a prática desse tipo de luta. Com 
o tempo, o clube passa a ter finalidades políticas, voltadas fundamental-
mente à destruição de organizações ligadas de alguma maneira aos bens 
de consumo. A organização, no entanto, cria vida própria, e o narrador, 
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que ganha o apelido de Jack, começa a discordar dos rumos tomados. É 
nesse momento que ele começa a descobrir que seu companheiro Tyler 
não é bem quem ele pensava.  

Em Clube da luta vê-se uma situação bastante distinta da exposta em 
Matrix. Se na ficção científica a trama gira em torno da busca do pai re-
dentor, em Clube o que se vê é a derrisão da função paterna levada às 
últimas consequências. O filme é um retrato interessante das formas de 
vínculos afetivos, de laços sociais possíveis numa sociedade permissiva. 

Em um mundo onde o sujeito dirige a atenção para suas próprias 
experiências, em detrimento “do código ou ordem simbólica de ficções 
aceitas para orientarem nosso comportamento social” (Zizek, 1999a, em 
The Zizek Reader), o personagem Tyler inicia o que se torna um clube 
secreto, ao qual homens vão para lutar uns com os outros.

O que, na aparência, é um reflexo da ausência da lei, revela-se um 
grupo com regras rígidas, para cujos integrantes o próprio exercício do 
controle termina por gerar uma fonte de satisfação da libido. Os persona-
gens vão progressivamente rompendo vínculos sociais, ao mesmo tempo 
em que convertem suas obrigações de “membros do clube” no seu único 
vínculo com alguma coisa. Ou seja: o que aparentemente começa com 
uma transgressão toma a forma de uma ditadura do superego, com Tyler 
comandando o imperativo superegoico: “Goze! Você deve, porque pode!”.

Do ponto de vista ideológico, Clube da luta é um pequeno exemplo de 
como a destruição de tudo o que é velho, na busca do novo, pode desem-
bocar no fascismo. A determinada altura, o clube passa a estender suas 
ações à sociedade, mediante atos de vandalismo e destruição que parecem 
ter como objetivo a desarticulação de um social fundado nos valores do 
consumo, desprovido de valores morais. O que se revela no desenrolar 
da trama, no entanto, é a ânsia de poder do próprio Tyler: os membros 
podem fazer qualquer coisa, desde que sigam o mestre.

Nesse sentido, o filme remete ao velho modelo das ideologias totali-
tárias, historicamente mascaradas sob o manto do “novo”. O que começa 
como um movimento de moralização dos costumes e de busca dos mais 
altos valores espirituais resulta no corporativismo de um grupo, ou de 



77

uma sociedade, que se atribui os mais altos ideais, enquanto impinge o 
mal a quem não pertence a ela.

O mais surpreendente, porém, está guardado para o final: Tyler 
e o cofundador do clube – personagem apresentado como tendo uma 
vida “socialmente correta” e que aparentemente se deixara seduzir pelo 
selvagem mestre – revelam ser a mesma pessoa. A revelação da psico-
se do personagem funciona como um vetor de ressignificação de toda 
a história. O que emerge, então, é o que Lacan chama de foraclusão do 
Nome-do-Pai, revelado na fala de Tyler para com seu “outro”: “Nós fomos 
abandonados pelos nossos pais, e eles eram a imagem de Deus. Já pensou o 
que é Deus não gostar de você?”.

Foracluído, o significante do Nome-do-Pai “retorna ao real (ou seja, 
não simbolizado) sob a forma de um delírio contra Deus, encarnação de 
todas as imagens malditas da paternidade” (Roudinesco, 1998, p. 542). 
Talvez o jogo de Tyler entre a negação de qualquer laço social, de qualquer 
código estabelecido, enfim, a negação do “grande Outro”, e sua posterior 
psicose possa ser mais bem entendida a partir da interpretação de Zizek 
(1992, p. 39) em Enjoy your symptom!:

Primeiramente, o “grande Outro” aparece como o agente oculto que 
faz as coisas acontecerem por detrás do palco: a divina providência na 
ideologia do cristianismo, a “invisível mão do mercado” na economia 
atual; a “lógica objetiva da história” do marxismo-leninismo; a “cons-
piração judaica” no nazismo etc. 
Em resumo, a distância entre o que queríamos conseguir e o efetivo 
resultado da nossa atividade, o excesso que resulta das intenções sub-
jetivas, é incorporado em outro agente, numa espécie de meta-sujeito 
(Deus, Razão, História, Judeus). Essa referência ao grande Outro é, 
por si mesma, ambivalente. Pode funcionar como poderoso tranqüi-
lizante (a confidência religiosa a Deus, a convicção de Stalin de que 
era um instrumento da necessidade histórica) ou como terrível e pa-
ranóico agente (como no caso da ideologia nazista que reconhecia por 
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detrás da crise econômica, da humilhação nacional, da degeneração 
moral etc., a mão oculta dos judeus).

Excluído da comunidade, da ordem simbólica, ou seja, simbolicamen-
te morto, o cindido personagem realiza no final do filme um suicídio ao 
matar esse unheimlich (o estranho/familiar) recalcado, que volta paranoi-
camente como “estranho”.

Zizek argumenta que se existe um pré-simbólico – o grande Outro – 
quando se nasce, então o “contrato social”, estruturalmente, é uma escolha 
forçada: o que mantém a liberdade de escolha do sujeito é precisamente o fato 
de ele optar pelo contrato social – se “escolhe” ser o “outro” da comunidade, 
o sujeito perde a liberdade –, o que, em termos clínicos, configura a psicose.

A escolha fora do contrato social implica oposição impossível ao 
Nome-do-Pai, ou seja, o oposto da identificação simbólica, que assegura 
o lugar do sujeito no espaço intersubjetivo. A “escolha” do personagem 
Tyler parece ser exatamente esta: ao perder qualquer espécie de laço social 
(emprego, relações afetivas, residência etc.), o personagem vai progres-
sivamente sendo levado a essa “escolha impossível”, longe de qualquer 
identificação simbólica e cada vez mais perto da psicose.

Nesse sentido, Tyler resume as discussões atuais da clínica psicanalí-
tica sobre uma violência marcada pela ausência da eficácia simbólica, ou 
seja, uma violência que resulta, em parte, não apenas do declínio da figura 
do pai, mas principalmente do declínio da própria eficácia simbólica da 
metáfora do Nome-do-Pai, que não opera o necessário corte simbólico. 
O personagem parece incorporar aquela violência resultante da agressi-
vidade constitutiva do sujeito quando não encontra lei simbólica capaz 
de funcionar como um corte ao narcisismo. O resultado faz com que esse 
indivíduo, voltado apenas para si, apresente não os sintomas neuróticos 
descritos por Freud – um mal-estar decorrente da renúncia necessária à 
construção da civilização (respeito aos ideais, sentimento de culpa) –, mas 
sintomas do superego lacaniano.

Lacan já previa o atual quadro histórico-social (homogeneização, 
desintegração do conceito de experiência, desaparição da memória, de-
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clínio da imagem paterna, aumento do racismo etc.), em que se instalou o 
imperativo do gozo. O freudiano desejo não-satisfeito dá lugar, então, ao 
excesso que se manifesta na sintomatologia moderna da drogadição, da 
bulimia, da anorexia, do consumo a qualquer custo e, em última instância, 
da psicose.

Uma outra leitura do personagem Tyler, no entanto, ultrapassa em 
muito as questões psíquicas, inserindo o filme na discussão contempo-
rânea do pós-moderno. Falando sobre “o superego pós-moderno”, Zizek 
adverte para como a permissividade na sociedade pode dar origem a uma 
transgressão de outra natureza:

A ordem pública deixa de ser mantida pela hierarquia e regulamenta-
ção rígida, deixando portanto, de ser subvertida por atos de transgres-
são libertadora. Em lugar disso, temos relações sociais entre indivídu-
os livres e iguais, suplementadas por um “vinculo apaixonado” com 
uma forma extrema de submissão que atua como o “segredo sujo”, a 
fonte transgressiva de satisfação da libido. Numa sociedade permissi-
va, a relação rainha/escrava (citando como exemplo alguns tipos de 
casais lésbicos), autoritária e rigidamente codificada, se torna trans-
gressiva. Esse paradoxo ou inversão é o próprio tema da psicanálise: 
a psicanálise (atual) não lida com o pai autoritário que proíbe o gozo, 
mas com o pai obsceno que o impõe como obrigação e, com isso, tor-
na você frígido ou impotente. […] (como) Um pai (que) trabalha duro 
para organizar o passeio dominical que precisa ser adiado repetidas 
vezes. Quando o passeio finalmente se concretiza, ele já está farto da 
idéia e grita com seus filhos: “Agora é bom que vocês curtam!” (Zizek, 
1999b, p. 8) (citações entre parênteses são do autor).

Desse modo, a discussão sobre uma suposta reflexividade na consti-
tuição da identidade do “sujeito pós-moderno” esbarra – da perspectiva 
psicanalítica – no exercício da própria atividade de regulamentação social, 
na medida em que passa a ser investida de libido, convertendo-se, assim, 
em fonte de satisfação: “Nossa sociedade hedonista e permissiva é, na 
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realidade, saturada de normas e regulamentos que visam a promover o 
nosso bem-estar (restrições ao cigarro e ao comer, regras contra o assédio 
sexual” (Zizek, 1999b, p. 5). Essa parece ser uma das discussões que um 
filme como Clube da luta pode estimular ao discutir as aparências entre 
um dever que numa sociedade liberal e democrática deve tornar-se um 
“prazer” e um prazer que tende, cada vez mais, a transformar-se numa 
obrigação, tornando os sujeitos culpados quando não são felizes.

O objetivo deste trabalho não é promover qualquer espécie de defe-
sa do patriarcado ou de retorno à eficácia da metáfora do Nome-do-Pai. 
Trata-se, apenas, de uma tentativa de decodificar alguns sinais, a partir do 
modo de olhar o mundo legado pela Psicanálise, assinalando que alguma 
coisa muito importante parece estar mudando. Não se pode inferir os re-
sultados possíveis dessas mudanças, mas talvez seja possível pensar que 
durante muito tempo haverá cada vez mais a necessidade de lidar com 
sujeitos cuja relação, a partir da negação do simbólico (heranças culturais 
de qualquer espécie), fique à mercê do imaginário.

O cinema, assim como outros objetos culturais, pode mostrar os rumos 
que os movimentos dos sujeitos nas sociedades estejam tomando, enquan-
to objetos construídos por sujeitos que também são “objetos” da cultura. 
Nesse sentido, parece ser uma questão delicada a separação entre obras di-
tas “sérias” e as de “entretenimento”, como se umas guardassem a verdade 
da reflexão, e outras, apenas a pilhéria sem consequências.

Se há algo que a Psicanálise nos ensinou de novo é, precisamente, que 
a revelação do inconsciente não se faz por obra da vontade, mas, antes, 
por descuido do sujeito. Nos chistes, nos sonhos, nos lapsos de linguagem, 
dizia Freud, é que se encontra o sujeito, mais talvez que nos discursos 
articulados, quando se acredita saber o que se fala. 




