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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?






