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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. 




