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Parte III

A expansão do social no mundo virtual





12 O sonho da realidade da vida

Freud deixou, mais que certezas, dúvidas. Uma delas é se sonha-se para 
viver ou vive-se para sonhar. Este parece ser o núcleo do filme De olhos 
bem fechados. Com roteiro inspirado na obra Breve romance de sonho, de 
Arthur Schnitzler (considerado por alguns autores uma espécie de alter 
ego de Freud), a trama gira em torno de um casal, William (Bill) Hardford 
(Tom Cruise) e Alice Hardford (Nicole Kidman). Eles têm uma única filha 
e moram num amplo apartamento numa metrópole – enfim, vivem o so-
nho confesso de grande parte dos americanos, e talvez não só deles. 

No início da trama o casal protagonista (nas telas e fora delas quando 
o filme foi realizado) comparece a uma festa na qual se reúne a alta bur-
guesia da cidade, onde, entre outras coisas, cada um deles passa por um 
ligeiro e inconcluso affaire. Terminada a festa, eles voltam à vida cotidiana, 
ele trabalhando no consultório médico e ela às voltas com os problemas de 
casa – até que a súbita confissão de Alice, sobre os desejos que tivera por 
um outro homem, traz abaixo o mundo perfeito do casal.
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A cegueira do desejo

As primeiras cenas do filme mostram o casal se vestindo para a festa; nelas 
se evidencia, além do narcisismo de cada um, a indiferença de Bill à beleza 
da esposa. A filha, que então se apresenta como um mero estorvo, fica 
com a babá. É durante a festa, quando o casal está socialmente deslocado, 
que se inicia o processo de desmoronamento do mundo pequeno burguês 
apresentado de início.

O sedutor flerte de Bill com duas modelos e o jogo de Alice com o mi-
lionário culto e galante provocam o “encontro” de cada um com suas mais 
ocultas fantasias sexuais. Isso se acentua no dia seguinte, especialmente 
no que se refere a Alice, que volta à vida de dona de casa e passa a sofrer 
uma angústia que se revela pela agitação seguida de tédio e, enfim, pelo 
uso de maconha. Quando Bill chega do trabalho, o casal faz sexo e partilha 
da droga. Alice, então, inicia uma conversa sobre traição conjugal e acaba 
confessando que tivera em outros tempos (já na vida de casada) uma sú-
bita e passageira paixão platônica por um oficial da marinha. A revelação 
dos desejos secretos da esposa deixa Bill siderado. A partir daí, ele passa 
a ser assolado pelo desejo de conhecer o “outro mundo” da sexualidade, 
o mundo que até então negava; isso o leva a tentar romper as leis sociais a 
que até então se submetera sem questionar.

É nesse momento, quando falta a norma – aquilo que efetivamente 
“faz” a falta – que o sujeito se angustia, pois que se depara, diz Lacan (1997, 
p. 47), em A angústia, “[com] esse objeto a, é dele que se trata em todo 
lugar onde Freud fala do objeto quando se trata de angústia”. A questão, 
representada no casal Bill/Alice, parece funcionar como no dilema do 
neurótico em relação à fantasia e à própria angústia. Sobre isso, Lacan 
chama a atenção para o fato de que a fantasia perversa serve no neurótico, 
antes de tudo, para evitar a angústia.

As fantasias que se podem identificar nos personagens no filme – no 
caso de Bill, duas lindas modelos atraídas sexualmente por ele; e no de 
Alice, um rico e sofisticado conhecedor de arte – parecem estar de acordo 
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com as próprias fantasias de gozo do casal. No caso dele, sintonizam-se 
com o discurso machista que se revelará mais tarde na fala: “mulheres não 
pensam em sexo como os homens”; e dela, com sua condição de marchande  
desempregada que parece aspirar à ascensão social por meio da arte. 
Quando as duas modelos prometem levar Bill “ao fim do arco-íris” (iro-
nicamente o nome da loja de fantasias aonde ele irá e onde miticamente 
se encontra um pote de ouro), encena-se a busca do personagem, já que 
o fim do arco-íris sempre muda de lugar quando o sujeito se aproxima. E 
tal será o fardo de Bill: quanto mais ele tenta descobrir “o que deseja uma 
mulher”, mais descobre estar longe da resposta.

Desejo de cegueira

De uma perspectiva mais teatral, ou seja, com elementos mais próximos 
à realidade (diferentemente de Matrix, por exemplo), há em De olhos bem 
fechados uma discussão diferente sobre o simulacro e o real – especialmen-
te a partir do momento em que o personagem de Tom Cruise, aturdido 
pela confissão da mulher, busca o acesso a outras formas de sexualidade. 
Bill encarna, nesse sentido, o homem que não abandonou (o suficiente) o 
objeto incestuoso materno – ou seja, aquele que não pode gozar a mulher 
em seu status pleno de ser, sem a ilusão de ser solitariamente o falo e a causa 
de desejo dessa mulher. Da mesma forma que em Matrix, entretanto, é ne-
cessário ter a senha (Fidélio) para passar ao “outro mundo” (representado 
por uma orgia secreta) – inadvertidamente revelada a Bill por seu amigo 
pianista.

O tema do disfarce, como máscara de acesso a outra subjetividade, pode 
ser visto aqui sob muitas formas. Na busca de um Real da sexualidade, Bill 
aluga uma fantasia que lhe permite acesso a um ritual orgiástico, em meio 
ao qual, aparentemente, ele esperava fazer o papel de voyeur. A escolha da 
senha “Fidélio”, no filme, no entanto, não parece ser gratuita. Além das rela-
ções na trama com a figura do músico, é inevitável a alusão ao personagem 
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da ópera de Beethoven: Fidélio, que em latim significa fiel, refere-se, na 
ópera, a uma mulher que se disfarça como homem para salvar seu marido.

A senha funciona aqui como um Real, no sentido em que realiza a ligação 
entre o mundo de Bill e Alice e um “outro” mundo. Quando o personagem 
de Tom Cruise entra no universo da perversão – encenado pela orgia –, esse 
universo apresenta-se como um mundo à parte do mundo real, ou, em outras 
palavras, como um mundo ainda não simbolizado pelo personagem.

A ideia da perversão como mundo à parte equivale à concepção laca-
niana do Real da diferença sexual: o que prova a distância existente entre a 
impossibilidade de simbolizar o Real da diferença sexual e as formas sim-
bólicas predeterminadas de heterossexualidade é positivamente a ampla 
gama de outras formas de sexualidade (homossexualismo, sadomaso-
quismo, fetichismo etc.). Quando o personagem sofre um abalo em suas 
convicções sobre os papéis existentes na relação heterossexual (mulheres 
casadas não desejam outros homens, e assim por diante), abre-se sob 
seus pés o mundo desconhecido das perversões, ou, dito de outra forma, 
o mundo daqueles que não encontraram suporte fantasístico nos papéis 
heterossexuais preexistentes.

Da perspectiva política, trata-se do confronto da ideologia burguesa – 
dos conceitos da classe banalmente chamada “média” – com o Real de um 
outro mundo, que funciona a partir de outras leis. O filme, neste sentido, 
põe em cena um conflito pouco tratado no discurso político, já que este 
frequentemente prefere confrontar a figura do “burguês de classe média” 
com a do “proletariado”.

Na sequência do filme, o personagem de Tom Cruise titubeia entre 
cruzar a divisa que o separa deste outro mundo e evitar as consequências 
que poderiam advir daí. Suas tentativas são acompanhadas pela angústia 
resultante da falta da norma, seguindo a via da castração: ele paga por 
coisas que não lhe permitem prazer (como o show de jazz que se encerra, 
a prostituta com quem não transou, o disfarce que não o protegeu etc.), 
esgotando assim todas as formas de demanda.

É significativo que, durante todo esse trajeto do personagem, venha-lhe 
à mente a imagem fantasiada da esposa tendo prazer nos braços de outro; 
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o neurótico, como disse Lacan, não faz grande coisa com seus fantasmas. 
Assim, a mulher, funcionando como objeto a – como causa do desejo –, 
impele Bill rumo ao desconhecido, mesmo que ele, ao final de sua fracas-
sada jornada, acabe retornando à castração, intimidado pelas ameaças que 
sofre. O império da regra e a proibição da transgressão estão nas palavras 
que o líder da seita dirige a Bill, quando este tenta salvar a garota que iria 
se sacrificar em seu lugar: “Aqui quem fez uma promessa não pode voltar 
atrás…”. É nesse sentido que o líder funciona para Bill como o pai Real, o 
da violência sem lei, que o obriga a retornar a seu mundo protegido e abrir 
mão de suas fantasias para evitar a aniquilação do próprio corpo.





13 O Complexo de Édipo no ciberespaço

Um aspecto significativo do cinema dessa passagem de século é a fre-
quência com que os cenários apresentam locações industriais e grandes 
construções urbanas decadentes. Mesmo não se tratando de uma ideia 
nova, o que chama a atenção atualmente não é o fato de antigas indústrias 
representarem alguma espécie de “irracionalismo” humano nas sociedades, 
como ocorria no cinema das décadas anteriores; este cenário, hoje, parece 
estar sendo utilizado especialmente de duas outras maneiras. Por um lado, 
apresenta-se como o sintoma definitivo de um mundo novo – a era da in-
formática e da eletrônica –, que aposenta as grandes máquinas e reduz as 
imensas instalações industriais a ruínas; por outro, essas ruínas denunciam 
o lado oculto da mudança, pois servem de morada aos excluídos do siste-
ma, mostrando, assim, que nem tudo deu certo. 

Em Clube da luta há uma apresentação paradigmática no que se refere 
ao personagem Jack/Tyler. Enquanto Jack faz parte do “sistema”, o cenário  
compõe-se de empresas, aeroportos, apartamentos etc.; no momento 
em que o personagem “surta”, o que corresponde no filme a sua saída do 
sistema, as locações passam a ser antigas indústrias, velhos casarões aos 
pedaços, enfim, emblemas de um mundo moderno para sempre perdido.
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Nesta linha de pensamento, Matrix, embora não deixe de fazer refe-
rências a esse “mundo perdido”, apresenta o novo espaço onde se travam 
os dilemas do sujeito: o ciberespaço. Talvez o impacto do filme se deva em 
grande parte à discussão não apenas do tempo, mas também do espaço, e 
especialmente do papel do espaço na construção do que hoje se chama de 
“sujeito”. Será possível que o ciberespaço constitua, num mundo cercado 
pelas regras do “politicamente correto”, um local especial em que as pes-
soas podem dizer o que realmente pensam sobre as coisas? No campo da 
sexualidade, do poder etc.? 

O advento da chamada “realidade virtual”, oferecida a partir do cresci-
mento da rede mundial de computadores, propõe questões insuspeitadas à 
comunicação e suas teorias, obrigando o indivíduo a pensar de outro modo 
antigas questões, como a identidade, a realidade, a fantasia etc. A história, 
ao que parece, apresenta mais uma vez uma criação que foge a suas fun-
ções iniciais para ganhar vida própria, passando a ameaçar seus criadores, 
nos moldes do monstro de Frankenstein, de Mary Shelley. As atitudes das 
pessoas para com a rede vão da adesão eufórica à rejeição paranoica, o 
que se manifesta também nos estudos acadêmicos, que com frequência 
se alinham com certa perspectiva e encaram os demais como um oposto 
persecutório: os entusiastas veem seus detratores como catastrofistas, en-
quanto esses veem aqueles como alienados históricos.

Um dos nós teóricos fundamentais quando se avalia o papel da reali-
dade virtual na comunicação é a questão do sujeito. Pode-se considerar 
a rede como apenas mais um meio usado pelas pessoas “reais” para con-
versar entre si? Ou deve-se admitir que a própria noção de ciberespaço 
afeta o que se entende por sujeito? Mais interessante do que a substituição 
das relações “reais” por outras “virtuais” é talvez a questão de determinar 
quando, afinal, essas relações foram “reais”. Nesta acepção, como a questão 
do pai, do Édipo e da transgressão – enfim, a questão da identificação 
– pode ser considerada no ciberespaço, levando-se em consideração as 
concepções teóricas atuais?
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Três versões para o Édipo

A questão do sujeito no ciberespaço, discutida por Zizek em “The fantasy 
in Cyberespace” (The Zizek Reader), suscita perspectivas por vezes antagô-
nicas. Diz ele que, se for adotado o ponto de vista da questão do Édipo (ou 
do fim do Édipo), serão identificadas três correntes principais. A primeira 
se encontra principalmente em Jean Baudrillard e Paul Virilio e aponta 
para uma forma de retorno ao pré-simbólico, para certa imersão psicótica 
no universo da simulação – universo em que o imaginário recobre o Real 
ao custo do Simbólico –, e identifica no computador a coisa materna que 
impede ao sujeito o contato com a realidade. 

Zizek considera problemática, nesse caso, a conceituação da diferença 
entre aparência e simulacro. A tentativa pós-moderna de distinguir “reali-
dade” e “simulação” parece subentender que houve de fato uma experiência 
autêntica com o real, e que esta estaria se perdendo em função do simula-
cro. Tal nostalgia, segundo Zizek, é detectável em Paul Virilio e é similar à 
afirmação pós-moderna de um Novo Mundo, em que o simulacro univer-
salizado libertaria os sujeitos da obsessão com o autêntico ser (afirmação 
que ele identifica em Gianni Vattimo, La sociedad transparente). Diz Zizek 
(1999a, p. 112):

Nisso reside o problema com o ciberespaço e a realidade virtual: o que 
a realidade virtual ameaça não é a “realidade”, que seria dissolvida na 
multiplicidade do simulacro, mas, ao contrário, a aparência mesmo. 
Para colocar em termos lacanianos: simulacro é imaginário (ilusão), 
enquanto aparência é simbólico (ficção); quando a dimensão específica 
da aparência simbólica começa a se desintegrar, o imaginário e o Real 
tornam-se mais e mais indistintos.

A segunda corrente pós-edípica é representada por aqueles que enfa-
tizam o potencial libertador do ciberespaço: ao oferecer a possibilidade 
de uma multiplicidade sexual e uma identidade, o ciberespaço libertaria 
potencialmente os indivíduos do domínio da lei patriarcal – ou seja, 
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possibilitaria na prática diária a experiência da desconstrução metafísica 
binária (“eu real” versus “máscara artificial”). Dito de outro modo, esta 
visão do ciberespaço (que para Zizek se encontra em Sandy Stone (1995) 
e Sherry Turkle (1994)) anunciaria o fim do cogito cartesiano como uma 
única “substância pensante”. É o campo da desconstrução pós-moderna, 
contra a fixidez das identidades sexuais calcadas na ordem patriarcal – fixi-
dez que determina que os papéis masculinos e femininos seriam os únicos 
aceitos na ordem simbólica – ordem essa que veria o homossexualismo 
e as perversões como uma falha do sujeito no caminho da sexualidade 
“normal” ou “madura”.

Há, ainda, uma terceira versão, segundo Zizek, que, oposta às duas 
primeiras, concebe o ciberespaço como um possível modo edípico de sub-
jetivação, que vê no ciberespaço a função de intervenção como “terceiro” 
– ou seja, como “agente da mediação/mediatização que sustenta o desejo 
do sujeito, enquanto simultaneamente atua como proibição que previne 
uma direta e total satisfação” (Zizek, 1999a, p. 113).

Segundo esta concepção, que Zizek identifica em Jerry A. Flieger, o 
ciberespaço, longe de representar um imaginário/simulacro que coincide 
com o Real, é um dispositivo da lei simbólica que manteria a distância 
entre o sujeito da enunciação e o do enunciado. Ou seja, a identidade 
simbólica que alguém assume ao entrar numa comunidade virtual é 
sempre inventada, no sentido de que o sujeito nunca é diretamente “ele 
mesmo”, sendo que o mesmo se aplica aos demais membros da comu-
nidade. Assim, diz Zizek (1999a, p. 114), o ciberespaço materializaria o 
esquema “L” que Lacan busca apresentar a estrutura da comunicação: 
“Em resumo, inter-face significa precisamente que minha relação com o 
Outro nunca é face a face, ela é sempre media(tiza)da por meio da inter-
posição da maquinaria digital que suporta o lacaniano “grande Outro”, a 
ordem simbólica anônima que estrutura esse labirinto”.
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A versão Zizek

A posição defendida por Zizek é a de que o ciberespaço permanece 
“edípico” na medida em que o sujeito, para circular, deve assumir uma 
proibição/alienação fundamental. Mesmo que se possa ser “qualquer um” 
ao escolher uma identidade simbólica (um nome fictício), qualquer esco-
lha trairá o sujeito numa “fundamental impossibilidade: você não pode 
evitar a mediação da interface, este ‘desvio’, que o separa (como sujeito 
da enunciação) para sempre do seu simbólico substituto” (Zizek, 1999a, 
p. 114).

Trata-se, aqui, do Édipo na forma lacaniana, que estabelece a distinção 
entre o mito edípico (do parricídio e do incesto) e a subjacente estrutura 
formal da proibição simbólica (a dívida do sujeito para com sua entrada 
na ordem simbólica). É somente a partir desta perspectiva teórica que se 
pode entender por que, para Lacan (1998, p. 834), em Escritos, a proibição 
paterna é apenas uma incorporação imaginária para a falta:

Esse gozo cuja falta torna o Outro inconsistente, será ele, então, o 
meu? A experiência prova que ele me é comumente proibido, e não 
apenas, como suporiam os imbecis, por um mau arranjo da socieda-
de, mas, diria eu, por culpa do Outro, se ele existisse: não existindo o 
Outro, só me resta imputar a culpa ao [Eu], isto é, acreditar naquilo 
a que a experiência nos conduz a todos, com Freud na dianteira: ao 
pecado original.

Aqui se encontra a pedra fundamental da ética na Psicanálise. O que a 
veemência algo dramática de Lacan busca marcar é um dos conceitos básicos 
que funcionam como divisores em relação a outras teorias. A impossibili-
dade do gozo total, a falta estrutural que funda o desejo, coloca o sujeito da 
Psicanálise em franca oposição a outros discursos que apostam na autodeter-
minação do sujeito. Reforça Zizek (1999a, p. 114):
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No momento em que minha necessidade é formulada como uma de-
manda simbólica endereçada ao Outro, eu me envolvo com o beco 
sem saída da impossibilidade da gratificação total (a distância aberta 
entre todo objeto material que satisfaça minha demanda e o insondá-
vel “isso” que meu desejo almeja; meu desejo torna-se mediado pelo 
desejo do Outro – isto é, o fundamental enigma que me incomoda é: 
“Por que sou um objeto de desejo para o Outro? O que o Outro vê em 
mim que me faz valioso [ou não] para ele ou para ela? etc. etc.)

Nessa concepção, segundo Zizek, o ciberespaço pode até ser con-
siderado pós-edípico com respeito ao mito e à narrativa histórica, mas 
permanece edípico como estrutura formal pura, assemelhando-se pa-
radoxalmente à “falha” psicótica da mediação simbólica, na medida em 
que se apresenta como uma estrutura simbólica de proibição/mediação 
sem a “pequena peça do real” (le peu de réel) – sem o vulto que incorpora 
essa mediação, a figura paternal. Mas, continua Zizek, seria interessante 
considerar os motivos por que se precisaria deste “pouco de Real” para 
entrar na ordem simbólica, isto é, os motivos por que se necessitaria deste 
elemento potencialmente patológico para proibir algo que, por definição, 
é impossível. A explicação da Psicanálise é que este peu de réel funciona 
como um corte ou uma carga adicional que sustenta a ilusão de que seria 
possível ter acesso direto à Coisa.

Pode-se aqui refletir sobre a diferença entre a função paterna e a pes-
soa que ocupa seu lugar. Como na transferência psicanalítica, este “resto” 
de Real paradoxalmente previne a não-incorporação total da autoridade 
paterna e, ao mesmo tempo, permite que a pessoa em questão seja o agen-
te que evita o contato direto com o “ser supremo em maldade” do Real, 
encontrado na psicose. Diz Lacan (1998, p. 839):

De fato, a imagem do Pai ideal é uma fantasia de neuróticos. Para além 
da Mãe, outro real de cuja demanda querer-se-ia que se acalmasse o 
desejo (isto é, o desejo dele), perfila-se a imagem de um pai que fecharia 
os olhos aos desejos. Mediante o que fica ainda mais acentuada do que 
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revelada a verdadeira função do Pai, que é, essencialmente, unir (e não 
opor) um desejo à Lei. O Pai desejado pelo neurótico, como se vê, é 
claramente o Pai morto. Mas é também um Pai que seria perfeitamente 
senhor/mestre de seu desejo, o que teria o mesmo valor para o sujeito.

Assim, continua Lacan (1998, p. 841), não é a Lei que barra o acesso 
do sujeito ao gozo; ela apenas complementa uma barreira quase natural: 
“a castração significa que é preciso que o gozo seja recusado, para que 
possa ser atingido na escala invertida da Lei do desejo”. É esta a explicação 
psicanalítica que relaciona castração, desejo e gozo, e é neste processo que 
a figura do pai se coloca não como aquele que proíbe o gozo, mas exa-
tamente o que, ao livrar o sujeito do beco sem saída do desejo, sustenta 
para esse a esperança de que “teria sido possível, se não fosse…”. Gros-
seiramente falando, a figura pacificadora do pai funciona como alguém 
que, ao separar uma briga entre Woody Allen (o cineasta) e Mike Tyson 
(o boxeador), permite a Allen se lamentar pelo resto da vida por ter sido 
impedido de acabar com Tyson. Completa Massota (1987, p. 120) em O 
comprovante da falta:

[…] mostrar a função do pai lida como ridículo, é o mesmo que dizer 
que não se pode partir do pai real. […] pensar a função do pai é afastar 
a figura das realidades para aproximá-la das funções e das ausências. 
[…] Não é necessário que o pai falte para que falte – diz Lacan; do 
mesmo modo, não é preciso que não esteja presente para que falte. Há 
então uma função eficaz da falta. Falando de desejo, dizíamos que o 
desejo resguarda a falta. O pai deve poder não “sufocar” o sujeito nos 
momentos de sua constituição. Em um sentido, é uma sorte que, no 
limite, o lugar do pai seja insuportável. 

Como funcionaria, então, no ciberespaço (em Matrix, por exemplo) 
esta inserção do sujeito numa estrutura formal pura de proibição/me-
diação sem este “pedaço do Real”, sem esta incorporação da lei que lhe 
permita sustentar seu desejo?
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“A relação sexual não existe”, ou porque a internet não é 
transgressiva

Os tempos da internet como veículo potencialmente libertário, que se 
prefiguraram no início dos anos 90, parecem estar chegando ao fim. A 
rede, como está estabelecida nesta passagem de século, encontra-se em 
processo rápido de concentração, por meio de fusões com grandes con-
glomerados da comunicação, e faz antever um futuro não muito diferente 
do que tiveram outros meios de comunicação. 

Um exemplo paradigmático é o do rádio. Saudado nos primeiros tem-
pos como a democratização da comunicação, chegou a ser defendido por 
Bertolt Brecht como “instrumento revolucionário”, já que possibilitava a 
livre comunicação entre os “povos oprimidos do capitalismo”; similar-
mente, o ciberespaço foi considerado a princípio um espaço livre, um 
campo de emancipação, principalmente política. Os sistemas de controle, 
entretanto, vêm se estruturando progressivamente, mediante, por exem-
plo, os sistemas de rastreamento de mensagem ou de identificação (o que 
se faz formalmente por meio de contratos e informalmente por meio dos 
cookies) e, com isso, restringem o conteúdo e o anonimato do usuário.

A prova de que o ciberespaço é cada vez menos um espaço emancipador 
é o rápido aumento de conteúdo sexual nos sites. Aqui, novamente, ronda-se 
o núcleo mais duro da teoria psicanalítica, especialmente a afirmação laca-
niana de que “a relação sexual não existe”, a não ser como cobertura da falta. 
A afirmação é de que a diferença sexual é Real no sentido de não poder ser 
simbolizada (escrita), ou seja, de não poder ser configurada em rígidas nor-
mas que fixem uma “identidade sexual” do sujeito. 

Lacan, em …Ou pire, afirma que a “relação sexual” oculta o Real de 
que a diferença sexual se define pelo domínio biológico e pelas formações 
sociossimbólicas. Diz ele que esta relação, não podendo ser inscrita, só 
funciona com a entrada de um terceiro termo – o falo –, o qual não remete 
a todo homem, mas a algum homem, isto é, à cadeia significante que parte 
do pai-mítico de Totem e Tabu, daquele capaz de satisfazer o gozo de todas 
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as mulheres. É no inverso desta lógica que a mulher preenche seu lugar 
na relação como não toda: na medida em que não existe um equivalente 
feminino do pai original (que escapa à castração), todas têm acesso ili-
mitado à função fálica, o que aponta uma dissimetria entre os dois sexos. 

Dito ainda de outra maneira, não se trata de o ato sexual (a cópula) 
ser impossível: o Real/impossível é a fórmula simbólica da relação sexual. 
No caso do ciberespaço, esse Real parece referir-se a duas vertentes: a da 
diferença sexual e a da desigualdade social. 

Neste sentido, o aumento do conteúdo sexual seria o indício de que 
algo da ordem do Real está sendo escamoteado. Isso equivaleria a dizer, 
ainda, que o suporte da realidade (a fantasia) estaria sendo disposto de 
outra maneira. Na acepção da lei simbólica e de suas relações com a “for-
ma universal” e a “positividade”, o Real é precisamente aquilo que “borra”, 
suturando a separação entre a “forma vazia” kantiana e os conteúdos po-
sitivos; enfim, o resto de algum conteúdo patológico que liga a universal 
neutralidade da forma vazia com os conteúdos positivos da realidade. 
Nesta lógica, é precisamente o conteúdo patológico que, longe de afastar, 
sustenta os conteúdos positivos da realidade.

Será coincidência que justamente o cinema americano, ao adentrar um 
estádio de autorreflexão, esteja produzindo filmes que expõem a discussão 
sobre a violência e os sintomas da globalização de forma mais crua? Como 
estes conflitos estariam representados no espaço-tempo proporcionado 
pela internet, e de que forma o cinema discute este ciberespaço e as ques-
tões do corpo e do sujeito hoje?

Em Matrix, Neo é um hacker que trabalha nas horas vagas longe do seu 
emprego formal – no que está de acordo com o pós-moderno –, fazendo 
aquilo que lhe interessa de fato: encontrar um acesso ao Real, representado 
no filme por um ciberespaço marginal ao sistema oficial. Neo explicita o 
que talvez seja hoje a última resistência à classificação da internet como mais 
uma forma de intervenção autorizada nos meios de comunicação de massa: 
o hacker representaria hoje (ou ao menos já representou) o ato de tomar um 
canal de televisão e substituir sua programação dominical (normalmente 
repleta de conteúdos sexuais) por propaganda revolucionária, por exemplo.
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Neo inicia sua busca pela reafirmação do grande Outro tentando des-
cobrir a senha que lhe dará acesso a esse Outro – à entidade que manipula 
sua vida. Em sua procura pela “verdade” que existe para além da simulação 
da Matrix, Neo é progressivamente levado por Morpheus, que se coloca na 
posição de mestre, a abandonar sua Weltanschauung. Parodiando os mes-
tres orientais, Morpheus o faz perceber que sua verdadeira transformação 
nunca se efetivaria por meio da razão, nem pelos conhecimentos em in-
formática ou pelas artes marciais, mas somente por meio da mudança de 
seu modo de “ver o mundo”.

Somente quando Neo é destituído das identificações sustentadas 
pela fantasia é que ele “vê” o mundo como um programa criptografa-
do (uma estrutura) e adquire o poder de alterar sua estrutura (voando, 
deslocando-se através do espaço etc.). No entanto, resta ao final do filme 
uma outra parábola, que poderia ser considerada sob a perspectiva da 
castração e da lei simbólica: embora Neo tenha se libertado da Matrix, 
é somente lá que suas capacidades funcionam. Da perspectiva política, 
pode-se pensar aqui na dialética entre identidade e contexto que Ernesto 
Laclau (1996, p. 55), em Emancipación y diferencia, aponta: “toda vitória 
contra o sistema desestabiliza também a identidade da força vitoriosa”.

A liberação do corpo físico sustenta os múltiplos poderes do persona-
gem. Este sabe como atravessar a fantasia proposta pelo ciberespaço, mas 
tem o corpo preso a outro lugar. Esta é, aliás, outra das discussões do fil-
me e aponta para a possibilidade, cada vez mais estudada, de que se possa 
viajar fazendo uso apenas do próprio cérebro (por meio da instalação de 
um chip, por exemplo). Assim, caracteriza-se no filme a ideia lacaniana 
de que a imagem do corpo permanece como uma construção imaginária 
alienada do corpo físico, para apresentar-se como potência numa Gestalt 
que lhe dá forma “ao mesmo tempo que prefigura sua destinação alienante” 
(Lacan, 1998, p. 98). Neo, deste modo, resume o risco inevitável de toda 
experiência no ciberespaço: o fato de que, mesmo que se possa intensificar 
nossa experiência sensorial, corremos o risco de que alguém, ao dominar 
as máquinas, possa mediatizar ainda mais nosso desejo e, talvez, prescindir 
do nosso corpo. 



14 O Ciberespaço e o Real

Não seria possível considerar os games (cada vez mais direcionados aos 
adultos) e sua multiplicidade de exigências (destruir inimigos, resgatar 
“vidas”, cumprir objetivos etc.) como “entidades virtuais” que impõem 
infinitas demandas – as quais nunca poderiam ser cumpridas totalmente? 
Neste sentido, não se poderia pensar, ainda, que o ciberespaço, com suas 
solicitações cada vez mais constantes (como o caso de profissionais que 
reivindicam o direito de não responder a mensagens durante as férias) e 
seu poder crescente (como se viu na histeria sobre o bug do milênio) pode 
em breve funcionar como uma forma de Deus Materialista impondo suas 
eternas demandas?

De modo mais simplificado, talvez baste observar a crescente quantidade 
de janelas que se abrem automaticamente quando se acessa um site e que 
obrigam a tomar todo o cuidado para não clicar sobre uma área errada . Não 
raro estas janelas conduzem a novas páginas com novos assuntos e ainda 
outras janelas, e assim sucessivamente, até que nos perguntemos: o que é que 
queríamos mesmo? 

Em The Art of the Ridiculus Sublime, Zizek (2000c, p. 43) diz que o uni-
verso do ciberespaço pode ir ainda mais longe, chegando a “tocar o Real”:
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O Real de que falamos aqui não é o Real “puro” e pré-simbólico do 
“natural em si mesmo”, mas o núcleo espectral duro da “realidade psí-
quica”. Quando Lacan iguala o Real ao que Freud chamou de “realida-
de psíquica”, esta “realidade psíquica” não é simplesmente a vida psí-
quica interna dos nossos sonhos, desejos etc., como oposta à realidade 
externa percebida, mas o núcleo duro da primordial “fixação apaixo-
nada”, que é Real no preciso sentido de resistência ao movimento de 
simbolização e/ou mediação dialética […] O Real que o ciberespaço 
adentra é assim o desmentido da fantasmática “fixação apaixonada”, a 
cena traumática que não apenas nunca tem lugar na “vida real”, mas 
nunca será conscientemente fantasiada. 

Masoquismo no ciberespaço

O ciberespaço, trabalhando a partir de semblantes puros, continua Zizek, 
pode ser “capaz de externalizar nossas fantasias internas em toda a sua in-
consistência, possibilitando-nos “atuar” (acting-out) o fantasmático suporte 
da nossa existência” (Idem). Do ponto de vista da perversão, o ciberespaço 
pode oferecer a possibilidade de negar a castração, na medida em que “a se-
xualidade adulta é reduzida a um jogo infantil, no qual o sujeito não precisa 
escolher entre os dois sexos” (Zizek, 2000c, p. 36). Mesmo a morte pode ser 
reduzida à virtualidade, como ocorre nos jogos, que a substituem por uma 
“idiotizante superegóica compulsão à repetição” (Idem); neles, o persona-
gem vive apenas para morrer e tornar a viver como um vampiro.

O que a castração simbólica faz não é impedir que o sujeito tenha pra-
zer, mas efetivamente permiti-lo; assim, o prazer necessita de um suporte 
fantasmático (no ciberespaço chamado virtual) da fantasia fundamental 
masoquista: de que a possibilidade dá mais prazer do que o ato efetivo. O 
ciberespaço funciona como um exemplo acabado dessa fantasia; nele as 
pessoas obtêm prazer da mera possibilidade de passar por experiências 
eróticas que emulam a relação sadomasoquista – na qual, ainda que o ato 
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sexual se realize, há sempre um controle da situação que impede que o ato 
chegue ao fim.

O ciberespaço, contudo, não inaugurou essa possibilidade. Ela já existia 
no “amor platônico”, situação em que a distância entre os amantes tran-
substancia o objeto amado em objeto a, e, por isso mesmo, em causa de 
desejo e de angústia. Aqui se deve lembrar que, para Freud, a angústia era 
resultado da ausência do objeto (mãe, medo de perder o pênis), enquanto 
para Lacan é exatamente a proximidade do objeto: pode-se pensar, todavia, 
que não há diferença entre as duas posições, uma vez que, se a ausência 
aponta a falta, o objeto que causa o desejo relembra a falta.

Pode-se assim pensar que, se a angústia cria objetos (e os faz desapare-
cer), o ciberespaço oferece ampla possibilidade ao sujeito de jogar com a 
falta, como no fort-da freudiano. Para Lacan (1998, p. 51),

O homem literalmente dedica seu tempo a desdobrar a alternativa 
estrutural em que a presença e a ausência retiram uma da outra sua 
convocação. É no momento de sua conjunção essencial, por assim di-
zer, no ponto zero do desejo, que o objeto humano sucumbe à captura 
que, anulando sua propriedade natural, passa desde então a sujeitá-lo 
às condições do símbolo.

Assim, é possível que o sujeito no ciberespaço rememore sua entrada 
na ordem simbólica, uma vez que é determinado pela linguagem e, agora, 
de uma forma mais evidente do que nunca. É por essa razão que discutir as 
diferenças entre sexo “real” e “virtual” só tem sentido dentro de um pragma-
tismo que prescinde da teoria; de uma perspectiva teórica psicanalítica não 
há diferença, já que o sexo (“Não há relação sexual”) sempre foi virtual. 

O fato de a realidade virtual oferecer ao sujeito a possibilidade do 
“sexo virtual” – o que parece preocupar um grande número de pessoas 
em todo o mundo – talvez devesse indicar outros problemas: por que o 
ato de tomar a iniciativa sexual tornou-se tão “politicamente incorreto”, a 
ponto de ser tratado como uma patologia que só pode ser manifestada em 
segredo e, mesmo assim, sob pena de denúncia?





15 A violência traumática como anteparo do Real

Uma imagem paterna que aparece com constância no cinema desta 
passagem/início de século é a do “molestador sexual”. Imagem cara atual-
mente, a figura do abuso sexual mobiliza grupos de defesa de vítimas; 
discussões acadêmicas sobre caracterização do abuso e os produtos re-
sultantes deste processo, que vão das relações de parentesco às normas 
de conduta no trabalho e às legislações. Da perspectiva da Psicanálise 
cabe ainda uma outra discussão que foi fundamental à teoria freudiana, a 
inexistência do trauma “real”.

Neste sentido, a proliferação de imagens de abuso sexual (especial-
mente do pai em relação aos filhos) parece epitomar o que Slavoj Zizek 
(2000a) chama de versão do “Outro Real”, relacionado à “Síndrome 
da falsa memória”. Essa síndrome, ligada diretamente à questão do 
trauma, suscita a questão de como a figura deste pai abusador pode in-
terferir no processo identitário, especialmente na busca de autonomia 
do sujeito.
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O pai molestador

Um exemplo está no filme Magnólia; outros exemplos podem ser vistos 
em Felicidade (1998), dirigido por Todd Solondz, e em Festa de família 
(1998), dirigido por Thomas Vinterberg. O filme gira em torno dos dramas 
pessoais de uma série de personagens: um moribundo dono de uma rede 
de televisão, Earl Partridge (Jason Robards); sua jovem e arrivista espo-
sa, Linda (Julianne Moore); o filho abandonado de Earl, famoso por dar 
cursos machistas de sexualidade, Frank T. J. Mackey (Tom Cruise); um en-
fermeiro (Philip Seymor Hoffman); um jovem gênio, usado pelo pai como 
instrumento de ascensão social, Stanley Specter (Jeremy Blackman); um 
ex-gênio, Donnie Smith (William H. Macy); um apresentador de progra-
mas de auditório, Jimmy Gator (Philip Baker Hall); a filha deste, Claudia 
(Melora Walters); e, finalmente, um policial católico, Jim (John C. Reilly). 
Ao todo são nove histórias que se unem por meio de um game show – o 
“What Do Kids Know”? (“O que sabem as crianças?”), um programa de 
perguntas em que crianças competem com adultos. A sequência lógica 
da narrativa é rompida, em certo momento do filme, por uma construção 
onírica (uma chuva de sapos), que anuncia uma solução poética para os 
conflitos que envolvem os personagens.

O personagem Jimmy Gator, uma figura pública por causa da televi-
são, é acusado no final da trama de molestar sexualmente a própria filha; 
em que não é revelado se o abuso realmente aconteceu ou foi um caso de 
“falsa memória”. A filha, Claudia Gator, é uma toxicômana que não con-
segue manter relações estáveis e que se comporta socialmente como um 
“boneco autômato”. Os dilemas da personagem encenam perfeitamente na 
Teoria da Sedução, tão cara à Ego psychology americana: a positivação do 
trauma (incesto) “explica” toda a angústia da personagem, e esta, a partir 
da descoberta, estaria livre para encontrar seu “verdadeiro eu”.

A questão do trauma envolve, no entanto, um princípio fundamental 
da Psicanálise: o de que a cena de violência funciona como uma prote-
ção contra o Real. Em sua análise de A vida é bela (1997), dirigido por 
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Roberto Benigni, Zizek (2000c) opõe-se à leitura tradicional do filme e 
vê o pai interpretado por Benigni não como um efetivo protetor, mas, 
pelo contrário, como um exemplo perfeito do pai molestador. Em seu 
entender, o personagem de Benigni funciona como um “pai-maternal”, 
o pai imaginário que protege a criança contra a realidade: é esse pai, diz 
Zizek, que, ao gerar uma experiência psicótica que apaga os traços de um 
gozo excessivo, desperta a defesa contra o pai abusador. Ou seja, é preci-
samente esse pai superprotetor que, ao evitar o encontro da criança com 
a realidade – função esta do pai simbólico –, sustenta a possibilidade do 
gozo total. 

Trata-se, enfim, do que Freud chamou de Síndrome da Falsa Memó-
ria, estado em que o pai retorna no Real e propicia ao sujeito uma defesa 
contra a angústia, com base no ressentimento contra um suposto pai mo-
lestador. A princípio, Freud via a origem da neurose num abuso sexual 
real. Posteriormente ele substituiu este abuso real pela fantasia, pois as pa-
cientes guardavam lembranças de tais eventos mesmo quando estes nunca 
haviam ocorrido. Como o real da fantasia não equivale ao da realidade, o 
analista, dizia Freud, deve levar em consideração a superposição da reali-
dade traumática da violência, bem como a existência da fantasia. A Teoria 
da Sedução, no entanto, nunca foi esquecida, reaparecendo fortemente 
nos anos 90 como uma reação ao freudismo.

É no sentido lacaniano, da proximidade do objeto como causa da an-
gústia, que se pode entender melhor esta figura paterna. Nesse sentido, o 
pai molestador como versão do Outro “real”, emerge quando o sujeito está 
na posição de objeto de uso do Outro. Em Lacan, o desejo (causado pelo 
objeto a) sustenta a angústia estruturante da pergunta: “O que o Outro 
realmente quer de mim?”. Assim, o que a relação antagônica com o pai 
molestador evitaria é exatamente a angústia deste sujeito por desejar ser o 
objeto do desejo paterno.
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O bad boy

Esse raciocínio possibilita pensar uma outra figura, encravada entre os 
discursos machistas e feministas: o chamado bad boy. Conforme a figu-
ra do homem, tradicionalmente associado ao patriarcado, perde força 
( exceto como figura derrisória), a imagem do bad boy parece se fortalecer, 
sobretudo no campo da mídia. Por que esta imagem de homem sedutor e 
sexualmente agressivo, mas socialmente desajustado? Uma das respostas 
parece ser que o bad boy é o homem com potência mas sem poder, ou seja, 
um objeto que funciona na cama, mas não tem poder no social.

Em Magnólia, o personagem de Tom Cruise – Frank – ministra cur-
sos de formação em bad boy para homens solitários, simulando flertes 
e oferecendo fórmulas misóginas para o comportamento que o homem 
deve adotar ao seduzir a mulher. A fantasia protetora de Frank só fica 
abalada quando uma repórter descobre sua verdadeira história de filho 
abandonado e, mais adiante, em seu encontro final com o pai moribundo, 
o magnata da televisão Earl Partridge. 

Assim, para considerar o bad boy como um desvio derrisório de uma 
virilidade que no excesso esconde a falta, é necessário levar em considera-
ção a virilidade imaginária do pai, como diz Massota (1987, p. 112):

O pai é a sua função, o que não depende, por exemplo, da representação 
ou da imagem clássica do pai como personagem viril. Se temos insisti-
do tanto sobre a instabilidade do objeto da pulsão, é, casualmente, para 
mostrar que não há virilidade possível no ponto de partida. Quanto ao 
ponto de chegada, somente poderia haver, por isso mesmo, exibição 
de virilidade, desfile, pavoneamento: nada mais feminino, de fato, que 
um homem que se exibe verdadeiramente viril. […] imagina-se: não é 
seguro que um pai viril possa preencher os requisitos da função de pai.

Pode-se constatar esse excesso de virilidade atentando-se ao consumo 
cada vez mais amplo de medicamentos como o Viagra (Citrato de sildenafil). 



169

Esse fenômeno talvez se explique por uma espécie de frigidez masculina, 
uma variação estereotipada do dilema feminino (o intercurso sexual sem 
prazer), situação em que o pênis – definitivamente – se desligaria do desejo 
(lei). Sob uma outra perspectiva, isso pode ser encarado como uma “saída” 
do homem para escapar às demandas da nova mulher, liberta dos padrões 
patriarcais e exigente com o prazer (situação encenada no filme Inteligência 
Artificial e (Steven Spielberg, 2001) em que um robô amante que nunca fa-
lha serve como paródia deste homem-máquina sexual). No entanto, o que 
parece mais certo é que o Viagra sirva para domesticar o dilema da ereção 
e livrar o homem dos receios de não a conseguir – já que a ereção depende 
de seu desejo – e sobre isso ele não tem controle. 

Se os indivíduos são inegavelmente produtos das variantes históri-
cas de seu tempo, a Psicanálise insiste, ainda assim, em que algo sempre 
retorna  como repetição. Em Clube da luta, Tyler comenta, quase aos pran-
tos, os males que a ausência de um trauma pode causar ao sujeito: “Somos 
uma geração que não conheceu a guerra, nem uma grande depressão…”

O filme associa-se, assim, à versão pós-moderna de história: quando 
esta se torna um simulacro e perde seu trauma real (a entrada no simbó-
lico), o sujeito é obrigado a inventar seus próprios traumas. A trama de 
Clube da luta, deste modo, passa pela questão pós-moderna da obsoles-
cência do sujeito e da sua história; ou como diz o personagem Jack, “tudo 
é uma cópia de uma cópia de uma cópia; […] o clube da luta não trata de 
vencedores ou perdedores”.

A tradição como trauma

Como discurso de oposição à competição capitalista, Clube da luta se 
aproxima de Beleza americana. Ambos reverenciam um tempo perdido; 
em ambos acusa-se a obsolescência do homem macho, seja como mero 
consumidor (no caso de Clube da luta), seja no personagem Lester, que, 
como esposo, pai e trabalhador, apresenta uma crítica ao passado e ao 
mesmo tempo evoca a falta da “velha ordem”.
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Giddens (1996, p. 59), em Para além da esquerda e da direita, vê nesta 
busca de uma ordem passada, sob a perspectiva política, uma forma de 
obscurantismo:

Nós não mais podemos – ou não deveríamos ter como objetivo – de-
fender as tradições de maneira tradicional, porque isso gera o fun-
damentalismo. Uma vez que essa situação se tenha estabelecido, até 
mesmo a forma mais sofisticada de conservadorismo, o conservado-
rismo filosófico, torna-se incoerente. Em um mundo de comunicação 
instantânea, afetado por poderosas influências globalizadoras, o cos-
mopolitismo cultural é uma parte inevitável de nossas vidas. Defender 
a tradição da maneira tradicional significa afirmar sua verdade ritual 
– sua separação e especialidade –, ao passo que a comunicação moral 
e cultural são as únicas bases sobre as quais o cosmopolitismo pode 
se estabelecer. Eu proporia que o fundamentalismo, na verdade, não é 
nada além que a tradição defendida de maneira tradicional – mas em 
reação às novas circunstâncias da comunicação global.

A defesa de Giddens a favor de um cosmopolitismo contra a tradição 
parece, no entanto, uma simplificação exagerada. Ao tratar a tradição como 
uma forma de burrice histórica, reduz-se o problema a um só discurso e 
subjuga-se essa tradição a um “comportamento consciente”, passível de 
mudança a partir do conhecimento de uma “verdade”.

O que se observa nos discursos históricos, entretanto, responde a uma 
outra ordem, a da repetição. Como disse Oscar Massota (1987, p. 80), ama-se 
segundo a época e suas distintas maneiras, “mas nenhuma época resolveu 
as aporias do amor. Se a pulsão não tem objeto é porque, seguramente, não 
o tinha na época de Sócrates e Alcebíades. Igualmente, a história varia, en-
quanto o desejo é invariável”. Neste sentido, reduzir a questão da tradição 
a um ato volitivo nos deixa (novamente) naquela posição anterior a Freud: 
basta buscar a “verdade” e tudo se esclarecerá, esteja ela na história ou na 
cadeia genética.
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O fascismo, como diz Paul Virilio, em Estratégia da decepção, está 
na performance técnica que promete uma humanidade melhorada pela 
ciência, mas que esquece que “cada vez que se inventa um objeto técni-
co, inventa-se um acidente […] o acidente revela a substância” (Virilio, 
2000b, p. 98). Como exaustivamente se diz hoje, se a ciência pode fazer, 
ela fará. Isso se exemplifica no caso das clonagens, realizadas hoje em la-
boratórios situados em países cuja legislação não as proíbe. Quem pode 
garantir, pergunta Virilio (2000b), que não se terá um homem de “primei-
ra linha”, gerado pela genética, e um de “segunda”, fruto da relação sexual 
entre um homem e uma mulher? Mais que isso, diz ele, quem garante que 
o homem (o macho da espécie) não esteja fadado à extinção, já que suas 
funções históricas – procriador, produtor e guerreiro  – deixaram de ser 
necessárias? Trata-se da paranoia personificada pelo personagem Jack, em 
Clube da luta, por Lester, em Beleza americana e, de modo mais sofistica-
do, por Neo, em Matrix.

Ainda que se possa duvidar dos prognósticos catastrofistas de Viri-
lio, pode-se observar em vários episódios atuais a oposição entre a ideia 
de um “verdadeiro eu” e a tradição que envolve o problema da violência 
racial. Em vez da prometida “aldeia global” alardeada, tem-se um inespe-
rado recrudescimento do racismo neste início de século. 

Como explicar este fato, levando em consideração os avanços do 
conhecimento e da educação? Como explicar esta repetição partindo, 
apenas, do momento histórico de cada evento? Para a Psicanálise, o fenô-
meno se inscreve também em outro lugar. Lacan pensou o problema por 
meio da configuração do sujeito em sua identificação com o outro. Assim, 
o que o racismo provoca, para Lacan, em De um discurso que não seria do 
semblante (1971), não é o choque entre as culturas, costumes etc., mas, a 
diferença entre o sujeito e o gozo do Outro, ou seja, a percepção imaginá-
ria de que se o sujeito não goza é porque alguém o faz em seu lugar. 

Esse “saldo negativo”, diz Lacan, incorpora-se num outro concor-
rente, que deve ser eliminado. Os exemplos podem ser vistos no Brasil e 
em outras  culturas, na crença dos brancos na superatividade sexual dos 
negros, mas também, e este parece ser um exemplo mais interessante, o 
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daqueles americanos que odeiam os asiáticos por acharem que eles não 
sabem separar trabalho e prazer, fazendo do trabalho um prazer e com 
isso se tornando uma insuperável ameaça competitiva. 

O problema da delimitação do sujeito nessa passagem de século parece 
envolver uma série de fenômenos que atualizam cada vez mais no âmbi-
to social e político os confrontos iniciais da constituição deste sujeito. O 
interesse do público em filmes como Clube da luta, Beleza americana e 
mesmo Matrix pode dever-se a uma identificação dos protagonistas (Ty-
ler/Jack, Lester, Neo) como heróis da resistência a um mundo forjado pelo 
consumo, esteio do capitalismo. Mas será esta a única possibilidade? Um 
dos entraves aparentes é que essa interpretação – abertamente apoiada em 
elementos pós-modernos – tem seu alicerce num discurso historicamente 
moderno, qual seja, a crítica feita à sociedade de massas pela Escola de 
Frankfurt, que vê o mundo moderno administrado em função da debili-
dade do sujeito.

Como lembra Nick Rombes (2000), em Restoration, American Style, o 
que parece entrar em cena, além das contradições do capitalismo, é a obso-
lescência do discurso masculino. Se, em Clube da luta, vê-se uma renúncia 
à lógica capitalista e, em Beleza americana, um quadro irônico sobre a 
condição do homem, em Matrix, Neo parece demonstrar que o discurso 
masculino não pode aparecer senão no imaginário, transubstanciado na 
figura de um super-homem. O que estes discursos aparentemente distan-
tes podem ter em comum é o que se encontra também na atmosfera quase 
neorrealista de Central do Brasil: a elegia nostálgica de um tempo perdido. 

Este discurso, de um viés psicanalítico, parece funcionar como antepa-
ro ao Real dos impasses desta época, entre os quais se contam o declínio 
do discurso masculino do poder (a ficção do “lugar histórico” do poder 
masculino); a entrada da mulher no simbólico do poder (mulher como 
ser político); o fim da transparência da mulher (ou da mulher como objeto 
parcial); a queda da proteção simbólica da metáfora paterna (a “percepção” 
do homem como objeto de reprodução do sistema, a escolha forçada na or-
dem simbólica); o Real das diferenças sociais (a “luta de classes” de Marx).




