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9 A síndrome do “verdadeiro eu”

Talvez se possa associar a busca por uma “essência humana” a uma série 
muito variada de comportamentos e movimentos sociais, que vão desde a 
inspiração científica até as novas formas de obscurantismo. Neste sentido , 
o esforço em busca de um “sujeito autônomo”, distanciado dos papéis so-
ciossimbólicos preestabelecidos, pode assinalar uma forma de angústia 
sentida como perda da identidade no chamado pós-moderno.

A positivação dessa angústia – sem o aparato da metáfora protetora 
paterna, e materializando-se na dúvida da identidade – encontra um 
exemplo cômico, diz Zizek (1999a, p. 118), na agência Slave are us, em Nova 
York. Nessa agência, executivos e funcionários bem-pagos se oferecem 
para limpar apartamentos de graça, desde que os moradores concordem 
em tratá-los rudemente, como se fossem antigas donas de casa. Eles justi-
ficam este comportamento dizendo que estão simplesmente cansados de 
passar por mudanças o tempo todo. Isso ganha uma ilustração irônica em 
Clube da luta nas cenas em que Jack procura dominar sua angústia fre-
quentando todo tipo de grupos de autoajuda, entre eles o “Permanecendo 
Homens Juntos”, para homens que perderam os testículos. 
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Escolha e angústia

O esforço de cada um para ser “verdadeiramente ele”, mesmo para pensado-
res como Giddens (1996, p. 99), em Para além da esquerda e da direita, pode 
ter sintomas corpóreos, como no caso da anorexia:

A anorexia é uma reação defensiva aos efeitos da incerteza artificial 
na vida cotidiana. O nosso dia-a-dia, pode-se dizer, tornou-se experi-
mental de uma forma que encontra paralelos no “grande experimen-
to” da modernidade como um todo. […] O esvaziamento dos contex-
tos locais de ação – o “desencaixe” de atividades – pode ser entendido 
de maneira a implicar processos de destradicionalização intensificada. 
[…] Uma sociedade pós-tradicional não é uma sociedade nacional 
– estamos falando aqui de uma ordem cosmopolita global. […] No 
contexto de uma ordem cosmopolita e globalizadora, as tradições são 
constantemente colocadas em contato umas com as outras e forçadas 
a “se declararem”.

No campo sociológico, a busca do “eu verdadeiro” parece encontrar-se 
na discussão contemporânea da autonomia do sujeito. É, no entanto, este 
“sujeito autônomo” – reflexivizado – que funcionaria como ego conscien-
te, o sujeito angustiado desta época. Para a Psicanálise a questão é ainda 
mais crucial: a ideia de reflexivização (na acepção da teoria da “Sociedade 
de Risco”) só é possível em se descartando o inconsciente como substância 
que resiste à reflexivização – e a “reflexividade” é o próprio cerne da teoria 
psicanalítica. Como lembra Zizek (2000a, p. 345):

Na histeria, a impossibilidade de satisfazer o desejo é reflexivamente 
invertida no desejo de não-satisfação, o desejo de manter o próprio 
desejo insatisfeito; na neurose obsessiva, encontramos o reverso da 
regulação “repressiva” no desejo do desejo de regulação – este “maso-
quista” retorno reflexivo, por meio do qual os procedimentos regulam 
a repressão por si mesmos, são investidos libidinalmente e funcionam 
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como uma fonte de satisfação libidinal, oferecendo a chave de como 
os mecanismos de poder funcionam: os mecanismos regulatórios de 
poder permanecem operativos apenas na medida em que são secre-
tamente sustentados pelo verdadeiro elemento, que se esforça para 
“reprimir”.

A busca do “eu autônomo”

Também na sociologia de Giddens, em A transformação da intimidade, 
a questão do “verdadeiro eu” passa pela sexualidade. No encontro entre 
identidade e política, depara-se com aquilo que Giddens chama de “política 
de vida”, em que se defende a “não-privatização da paixão”, que deveria se 
estender ao domínio das ações públicas. Também nesse sentido, Giddens 
defende uma distinção mais clara entre gênero e sexo, e uma “política de 
estilo de vida” que operasse no contexto da “reflexividade institucional”, 
não com o objetivo de politizá-las (na acepção tradicional do termo), mas 
de “remoralizá-las”, retomando questões morais e existenciais que estariam 
afastadas da vida cotidiana:

O âmbito da política de vida cobre vários conjuntos de questões par-
cialmente distintos. Um deles é o da própria auto-identidade. Na me-
dida em que está centralizado no tempo de vida, considerado como 
um sistema internamente referencial, o projeto reflexivo do eu está 
orientado apenas para o controle. Não tem outra moralidade além 
daquela da autenticidade, uma versão moderna da velha máxima “sê 
sincero contigo mesmo”. Atualmente, no entanto, dado o descuido da 
tradição, a pergunta “Quem serei eu?” está intrincadamente ligada a 
“Como eu deverei viver?”. Muitas questões se apresentam aqui, mas no 
que diz respeito à sexualidade, a mais óbvia é a da identidade sexual 
(Giddens, 1993, p. 215).
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Freudianamente, Giddens volta-se para a máxima psicanalítica de 
que toda diferença, cedo ou tarde, defronta-se com a sexualidade. Ele, no 
entanto, diferentemente, aponta para a busca de uma solução “real” para 
o impasse:

Uma consideração possível é que quanto maior o nível de igualdade 
alcançado entre os sexos, mais as formas preexistentes de masculini-
dade e feminilidade estão propensas a convergir para algum tipo de 
modelo andrógino. […] À medida que anatomia deixa de ser desti-
no, a identidade sexual cada vez mais torna-se uma questão de estilo 
de vida. […] A identidade sexual poderá ser formada pelas diversas 
configurações de traços relacionando a aparência, a conduta e o com-
portamento. A questão da androginia seria estabelecida em termos do 
que poderia ser justificado como uma conduta desejável    – e nada mais 
(Giddens, 1993, p. 217).

Em seu discurso sobre a sexualidade, Giddens, ao mesmo tempo que 
se aproxima de uma parte do discurso feminista pouco esclarecida mas 
muito divulgada – de positivação dos impasses da realidade psíquica –, 
diferencia-se das simplificações geralmente encontradas nesses discursos, 
embora insista sempre em uma perspectiva micropolítica:

O pênis existe; o sexo masculino é apenas o falo, o centro da individu-
alidade na masculinidade. É provável que a idéia de que há crenças e 
ações que são corretas para um homem e erradas para uma mulher, ou 
vice-versa, seja derrubada com a progressiva retração do falo no pênis 
(Giddens, 1993, p. 218).

Esta busca de um “eu” e seus impasses podem ser vistos em Clube da 
luta em dois momentos. No primeiro momento, há os grupos de autoajuda 
que se esforçam para reduzir as complexidades às fórmulas e frases feitas 
de otimismo e solidariedade. Nesse primeiro momento, Jack frequenta 
vários grupos dos mais diversos propósitos (diabéticos anônimos, porta-
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dores de câncer na mama etc.), e neles repete ritualisticamente suas falas 
comuns, atuando como massa, no sentido de um sujeito desprovido de 
qualquer dimensão subjetiva de experiência. Em um segundo momento, 
quando se detona sua psicose, é ele que, sob seu duplo, fará semblante do 
Outro (“Outro do Outro”) ao converter-se num líder para seus seguidores. 
Em relação ao próprio Jack, porém, Tyler assume a forma do “pequeno 
outro”, o concorrente imaginário. 

A ascensão de Jack, de escravo a senhor, remete no filme ao paradoxo 
hegeliano de que, se o senhor é aquele que se arrisca ao reconhecimento, 
esse reconhecimento é suportado pelo escravo, e este, por sua vez, ao ter 
condições de manipular o mundo dos desejos do senhor, pode condená-lo 
a uma vida artificial. É o que Jack/Tyler sente quando tenta se libertar da 
organização que criou.

No que toca à identificação, a entrada do outro, como foi dito, implica 
rivalidade e concordância. A tríade especular lacaniana é encenada nesse 
segundo momento do filme, que narra a busca do personagem por sua 
identidade: no encontro do sujeito (Jack) com o outro (Tyler) e o obje-
to (Marla). Dado este tripé, está pronto o palco para a rivalidade, que se 
condensa no ciúme de Jack em relação a Marla e Tyler. É nisso, aliás, que 
o ciúme se distingue de qualquer rivalidade vital (como seria uma disputa 
por alimentos), na medida em que ele cria seu objeto, sendo, para Lacan 
(1963), o arquétipo dos afetos sociais, pois que o sujeito só acede a seu 
desejo por meio do duplo (Unheimlich).

A passagem ao ato verdadeiro

Correlata à busca da individualização e da transgressão no pós-moderno 
é a questão acerca da natureza do ato nessa passagem de século. Como 
definir a veracidade de um ato levando em conta a atual demanda pela 
plasticidade do sujeito e a fatal absorção e redução mercantil de tudo o 
que seja novo ou raro? Reduzidos a uma marginalidade ínfima e por ve-
zes cômica, aqueles que hoje se apresentam como outsiders limitam-se 



114

com frequência a fazer o jogo da referência que consolida ainda mais a 
estrutura do poder. Assim, longe de representarem uma saída real para 
o impasse da ordem social, econômica e política – enfim, longe de acei-
tarem o peso do que até algum tempo atrás se chamou de revolução –, 
julgam-se “excluídos do sistema”, e se negam a assumir a responsabilidade 
pelo poder e pelas consequências de seus atos.

Em Matrix, o personagem Neo protagoniza esta busca e este erro; erro 
porque ele demora a entender que suas pequenas sabotagens como hacker 
não o levarão a um mundo diferente. Somente ao assumir a responsabi-
lidade política pelo poder e tornar-se o líder dos rebeldes, ele passa de 
fato a atravessar os simulacros dos computadores que no filme ordenam 
a realidade.

Do ponto de vista da Psicanálise, a passagem ao ato implica, contra-
ditoriamente, a assunção radical da fantasia fundamental do sujeito, isto 
é, a chamada travessia do fantasma. Atravessar a fantasia, neste sentido, 
não significa afastar as ilusões que impedem o sujeito de “ver a realidade 
como ela é”, mas exatamente o contrário: trata-se de ir além do suporte 
fantasmático, daquilo que, como dizia Lacan, acontece em mim mais do 
que eu mesmo. É nesse sentido que Neo encena o problema em questão. 
Enquanto buscou desesperadamente um acesso ao mundo fora do simu-
lacro criado por Matrix, ele permaneceu preso à ficção. Somente quando 
ele passou a agir na ficção – ou seja, quando ele assumiu o caráter radical e 
estruturante da função do imaginário na realidade – é que lhe foi possível 
atravessar o simulacro e ter acesso à “realidade” – ao mundo fora e dentro 
da Matrix.

O insuperável conflito da busca por uma identidade sem suporte no 
simbólico (ou seja, a busca do “Seja você mesmo”) acaba gerando uma an-
gústia que envolve, hoje, atividades compulsivas frequentemente associadas 
ao consumo, fonte rica do que Marx chamou de mais-valia. O personagem 
Jack/Tyler em Clube da luta também serve como exemplo disso, com seu 
apartamento cheio de objetos com designs famosos ou, como ele mesmo diz, 
com “uma cozinha cheia de utensílios e temperos, mas sem nenhuma comida”. 
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Em Inteligência Artificial (2001), dirigido por Steven Spielberg, o per-
sonagem central é David, um garoto-robô projetado para ser um perfeito 
filho eletrônico. Todavia, em função de sua programação que emula o hu-
mano, David deseja saber quem realmente é e parte em busca de respostas. 
Ele descobre, então, sua origem, ao deparar-se com centenas de cópias suas 
e isso o leva a tentar o que Lacan chamou de único “ato radical”: o suicídio. 
Como resultado dessa tentativa, ele é transportado por meio do tempo e 
vai parar num futuro dominado exclusivamente por robôs. A paródia final 
é que nesse mundo totalmente artificial ele consegue ser o que desejava: 
um “verdadeiro” humano. 

Vê-se algo similar no filme Tudo sobre minha mãe (1999), dirigido por 
Pedro Almodóvar, quando a personagem Agrado (o travesti capaz de rir 
de sua situação trágica) improvisa no palco um monólogo sobre sua vida 
e fala dos litros de silicone que usava e de quanto gastava com eles. Em vez 
de encarar estas modificações no corpo como artificiais, Agrado diz que 
“somos tanto mais autênticos quanto mais formos o que sonhamos para nós 
mesmos”.

A diferença ética entre o ato em Lacan e em Kant é que, para o segundo, 
o ato deve estar livre de qualquer motivação patológica – o que implica a 
existência de um “agente”. Em Lacan, ao contrário, o ato é concebido como 
algo que surpreende inclusive o próprio sujeito; isso equivale a dizer que 
para Lacan o ato “acontece”, ou seja, não há um “sujeito da subjetivação”, 
mas, antes, alguém que age quase como um autômato, alguém por meio de 
quem a coisa fala. O autêntico ato ético, para Lacan, é aquele que alcança o 
limite da escolha forçada e a repete no sentido inverso, como ato de liber-
dade: é o que Neo faz ao sair e depois voltar a entrar na ficção simbólica da 
Matrix. Esse é um ato que pode torná-lo livre. 

Em outro exemplo, o personagem Leonard (Guy Pearce), do filme 
Amnésia (2000), dirigido por Christopher Nolan, possui uma memória 
que não dura mais que 15 minutos. Sua situação lembra o dilema da pas-
sagem ao ato: como não pode se fiar nessa memória passageira, ele tem de 
tomar suas decisões no dia-a-dia com base em elementos escassos: fotos 
polaroid que vão se desvanecendo, frases que ele anota atrás das fotos e, 
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pós-modernamente, lembretes que ele tatua no próprio corpo. Leonard 
vive, assim, a angústia do sujeito pós-moderno, sendo obrigado a tomar 
decisões sem nenhum suporte na tradição; a diferença é que ele, em vez de 
se refugiar na angústia, passa efetivamente ao ato; longe de restringir suas 
ações a qualquer ato de fala, ele assume que todo ato pode ser o último, e 
que não há garantias além da ficção simbólica. Com isso, o personagem 
encena o verdadeiro ato – aquele que não passa pela consciência e que já 
ocorreu quando o sujeito se dá conta dele.

Ato e política

A atual discussão do fundamentalismo como evento contrário à “ordem 
global” relaciona-se, de certo modo, com a questão do ato. Zizek (2000a) 
lembra que é falsa a aparente diferença entre os fundamentalismos pós-
modernos (nacionalismos, regionalismos etc.) e as identidades politizadas 
de determinados grupos e subgrupos (como o movimento gay e o mo-
vimento de gays negros), defendendo que só pode haver diferença em 
relação ao capitalismo global que afeta diretamente todas as formas de 
comunidade.

Assim, um evento que realmente fosse contra o capitalismo precisaria 
ter certa “universalidade”, como tivera a cristandade paulina diante do 
império global romano. Seria esta a condição almejada por parte do isla-
mismo nessa passagem de século? O projeto de um pan-islamismo (como 
parece ser a proposta do grupo Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden) 
que congregasse todas suas correntes como um discurso universal contra 
a globalização capitalista? 

A ideia de que os fundamentalismos seriam uma reação contra a an-
siedade causada por um suposto “excesso de liberdade” do capitalismo 
atual (tese de Beck e Giddens) pode explicar-se, de outro modo, segundo a 
fórmula dos frankfurtianos, por uma forma de gozo que se satisfaz numa 
obediência compulsiva à personalidade autoritária. 
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Neste modelo, o líder fundamentalista é geralmente visto como al-
guém que exige sistematicamente o sacrifício do prazer em benefício de 
uma causa maior (essa é a relação que se acredita que Osama Bin Laden 
tenha com seus seguidores). Embora esse sacrifício possa realmente ocor-
rer, como foi visto nos acontecimentos de 11 de setembro, a explicação 
para o gozo pode ser mais complexa e envolver outra possibilidade: que 
o líder possa oferecer de uma transgressão “desembaraçada” da lei. Nesta 
acepção, o líder totalitário opõe-se ao pai simbólico na medida em que 
suspende a lei simbólica (como a de não matar), permitindo ao sujeito 
uma aparente transgressão da lei – que esconde, paradoxalmente, sua total 
subserviência ao mestre totalitário. 

É neste sentido que os fundamentalismos não podem constituir um dis-
curso contra o capitalismo: eles só têm sentido como “inversão” dos valores 
do capitalismo. Assim, de uma forma ou de outra (com o capitalismo ou 
com o islamismo, por exemplo), permanece oculto um resto epitomizado 
na ligação entre o mestre totalitário e o superego do gozo: se no capitalismo 
você deve gozar por meio do consumo e sentir culpa quando não o fizer, 
um seguidor do grupo Al-Qaeda deve se sentir culpado por não gozar com 
a destruição do outro (o capitalista ocidental, neste caso).

Enfim, adotando uma ilustração teológica, deve-se acreditar em mila-
gres como algo provocado por alguém ou alguma coisa a que os homens 
não têm acesso, ou seja, a impossibilidade de realizar-se o ato de vencer a 
distância entre as entidades celestes e o homem. É esta a dialética básica 
que faz do catolicismo a religião de milhões de pessoas no mundo: suas 
ideias politicamente retrógradas garantem ao sujeito certo cinismo e um 
pequeno gozo frente à falta de solução para os impasses da ficção simbó-
lica. Com isso, pode-se rir da Igreja Católica e continuar sendo católico, 
desde que não se queira mudá-la, como um crente em busca da “verdade 
das escrituras”, pois, como diz o ditado católico, “nada é mais perigoso 
para um bispo do que ter um santo na paróquia”.

Ainda assim, estes ataques terroristas talvez sejam lembrados como 
o marco histórico da virada do século – como o evento singular capaz 
de provocar uma reconfiguração não apenas da economia e da política, 
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mas também da “realidade” apreendida no ocidente. Mais que derrubar 
símbolos fálicos, como se cansou de dizer, os ataques detonaram a esfera 
de proteção que os EUA e parte do chamado Primeiro Mundo pensavam 
ter. Neste sentido, eles têm uma relação direta com o cinema, já que este, 
em seu papel de formador do imaginário no século 20, foi um dos maiores 
sustentáculos desta esfera imaginária de proteção, reforçando-a pela exi-
bição das imagens violentas.

Filmes como Independence Day (1996), dirigido por Roland Emmerich, 
e Armageddon (1998), dirigido por Michael Bay, encenaram de certa ma-
neira o embate com este “estranho”, fortalecendo a fantasia que funciona 
como anteparo ao Real não simbolizado pela “lógica do capital”. O surgi-
mento deste Unheimlich nos atentados, no entanto, demoliu essa fantasia 
proporcionada pelo cinema: seja no espanto causado pela argúcia estra-
tégica dos “bárbaros” ou na comparação entre a capacidade de sacrifício 
destes e o patriotismo americano. A descoberta deste mundo insólito, onde 
a tecnologia também existe, desmascarou – entre outras coisas – o discurso, 
repetido ad nauseam, dos “excluídos do sistema”: ninguém está excluído do 
capitalismo, nem mesmo os setores periféricos – sejam estes de um peque-
no país do Oriente Médio, sejam do Brasil, onde os menores de rua vendem 
chicletes importados.

A possibilidade de absorção deste resto da lógica do capital abre a pers-
pectiva, a longo prazo, de se saber se os atentados resultarão no aumento 
da proteção fantasística – isto é, na evitação paranoica do outro (racismo, 
xenofobia) –, ou se serão um passo decisivo para que os países centrais 
do capitalismo consigam absorver (simbolizar) a existência deste Real 
(Terceiro mundo). Estruturalmente, no entanto, a ideologia da vitimação 
segue a via do capitalismo global, pois propicia a intervenção externa do 
grande Outro (Nações Unidas, FMI, Banco Mundial). A própria deno-
minação de “terceiro” responde à lógica da exclusão, de um resto não 
simbolizado pelo capital, na medida mesmo em que hoje não há mais um 
“segundo mundo”. 

De um modo ou de outro é possível esperar que a tática de evitar a 
violência do “terceiro mundo interno” de cada país (desigualdade social), 
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fazendo com que ela aconteça ao outro (o envio infinito de recursos aos 
países centrais do capitalismo), possa ter sido ao menos abalada. 

Por fim, a busca do “verdadeiro eu” passa, enfim, em última análise 
pela inclusão dos sistemas políticos, seja pela interação com estes, seja 
como ato que suspende/indicia a inconsistência dos sistemas em que o 

sujeito se escora em sua constituição.






