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Resumo 
Este artigo é um ensaio que visa comparar os perfis em redes sociais da internet com a 
ideia dos alter-egos presentes no universo dos super-heróis. Seria essa uma tentativa do 
sujeito pós-moderno de se auto-mitificar? A construção simbólica que o usuário dessas 
redes supostamente tenta alcançar é semelhante à ideia central do mito: ser uma referência 
de determinados processos. Com base nas postulações freudianas acerca do Eu (ego) e 
abrindo diálogo com Umberto Eco e seus estudos mitológicos e sígnicos, tem-se por 
objetivo analisar a fragmentação do eu em comparação ao alter-ego, presente no arquétipo 
do herói moderno. 
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Abastract 
This paper is an essay that aims to compare social networks' profiles with the idea of alter-
egos that we find in the super-heroes' universe. Is that an attempt of self-mystification by 
the post-modern subject? The symbolic construction that these network users allegedly try 
to reach is similar to that of the central idea of the myth: to become a reference of certain 
processes. Based on the Freudian postulations about the ego and Umberto Eco’s studies 
about signs and mythological narrative, our objective is to analyze the fragmentation of 
the self and compare it with the alter-ego that presents itself on the archetype of modern 
heroes. 
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0. Introdução 
 
Este artigo tem como objetivo tecer uma comparação ensaística entre a mobilidade do Eu 
(ego)1

 

 do indivíduo em sua relação com o mundo externo – de acordo com as postulações 
de Freud a respeito desta instância psíquica – e a questão dos alter-egos dos super-heróis, 
como divisões de suas personalidades que lhe conferem dimensões míticas ao serem 
criados como símbolos de heróismo. É uma abordagem comparativa entre a maleabilidade 
do eu consciente do indivíduo diante dos diversos grupos e ferramentas que tem – 
baseados, aqui, nos perfis em redes sociais – e a forma da narrativa mítica, em como se 
constrói o mito e funciona sua ciclicidade.  

Em um primeiro momento, utilizaremos Umberto Eco para nos posicionarmos sobre o 
diálogo entre a narrativa mitológica e a romântica, como postulado no capítulo ‘O Mito do 
Superman’ de seu livro Apocalípticos e Integrados (1979) forma a qual o autor aborda de 
forma rápida e precisa. A partir dessas inflexões, entraremos na questão da tentativa do 
indivíduo da era virtual de se auto-mitificar, fragmentando sua personalidade em diversas 
situações sociais. No decorrer dessa abordagem, pontuaremos nossas questões com as de 
Freud, principalmente suas postulações sobre a divisão psíquica do ego e o narcisismo (e 
aqui abre-se um diálogo com Marshall McLuhan e as extensões do homem).  
 
O termo alter-ego entra, aqui, de forma comparativa. Não visamos abordar este termo de 
forma trabalhada em outras psicologias, e sim traçar um paralelo entre a criação dos alter-
egos dos super-heróis com essa fragmentação do sujeito aproveitando de sua tradução para 
nossa língua do latim: alter – outro - e ego – eu. Literalmente outro-eu. Talvez ao fazermos 
tal comparação, não como forma de se estabelecer uma outra instância psíquica tampouco 
fundamentar uma nova teoria sobre o sujeito, poderemos ampliar as inquietudes 
contemporâneas sobre os fenômenos da rede, especialmente das redes sociais, e como elas 
possibilitam uma certa ruptura psíquica para o indivíduo. 
 
 
 
 
1 Simbolização através dos mitos 
 
Umberto Eco nos oferece uma explicação que parece resumir bem a definição do papel do 
mito como sendo uma simbolização inconsciente, uma “projeção na imagem de tendências, 
aspirações e temores particularmente emergentes num indivíduo, numa comunidade, em 
toda uma época histórica” (ECO, 1979: 239). O mito, como muito observado pela 
psicologia em geral, serve para dar conta dos fenômenos naturais, sejam do mundo ou da 
mente humana, e representá-los em uma tentativa do Homem de nomear – ou simbolizar – 
acontecimentos que lhe escapavam ao entendimento. Os raios do céu deveriam ser 
atribuídos a um ser, Zeus, e, por si só, essa nomeação conferia um aspecto de domínio e 
conhecimento sobre o fenômeno. Não era mais uma manifestação aparentemente aleatória 

                                                 
1 A versão portuguesa das Obra Completa de Freud foi traduzida do inglês, no qual os termos usados são Id, 
Ego e Superego. Mas, de acordo com o desenvolvimento e as traduções diretas do alemão, os termos usados 
são literalmente traduzidos por Isso, Eu e Supereu. Optamos por seguir esta terminologia, como mais 
difundida entre o meio pasicanalítico, porém mantivemos as citação com os termos usados nos livros.  
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de alguma coisa no céu. Isso não seria atribuível e o medo do desconhecido perpetuaria. A 
partir da nomeação dos raios como armas de um Ente Superior, ele deixou de ser algo 
inexplicável e passou a ter um sentido. E como forma de conhecimento popular, outros 
seres foram sendo criados com a finalidade de simbolizar outros tantos aspectos naturais.  
 
O mito era uma maneira do Homem de simbolizar, também, o seu psiquismo. De certa 
forma, podemos dizer que o mito foi a forma primeva da psicanálise, ou, pelo menos, a 
primeira tentativa de psicologizar os fenômenos psíquicos. Não é à toa que Sigmund Freud 
busca na mitologia grega raízes simbólicas para alguns processos, como o complexo de 
Édipo, a nomeação das pulsões de vida por Eros ou ao remeter à figura de Narciso um 
estado de catexia libinal no ego do próprio sujeito. O próprio nome ‘psíquismo’ vem de 
Psiquê, princesa dita ser mais bonita que a deusa Afrodite, enamorada de Eros, o deus do 
amor e filho da deusa da Beleza. Psiquê representa a alma e a vida do indivíduo e foi 
‘adotada’ pela psicologia como um significante de toda a mente humana, consciente ou 
inconsciente. A deusa sentiu inveja desta que era nomeada a mais bela e viria a se tornar 
sua nora, e obrigou Psiquê a passar por cruéis tarefas antes de poder se unir a Eros. Desta 
união, da união entre a alma e amor, nasceu Hedone, traduzida pela civilização romana em 
Volúpia, que significa Prazer em latim (daí o nome hedonismo).  
 
Em um livro que trabalha os significados e as significações, abrangendo a linguística e 
semiótica, tendo como objeto o filme O Enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, 
Izidoro Blikstein (2003) resgata uma fala de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para 
justificar a necessidade de simbolização, da criação de um significante para determinado 
fenômeno. Quando o filho mais velho de Fabiano pergunta “O que é inferno?” e fica sem 
resposta, ele repete constantemente esse signo, inferno, em uma tentativa de controlar esse 
termo desconhecido, esse estranho linguístico. Como completou Graciliano, “ele tinha 
querido que a palavra virasse coisa...” (RAMOS apud BLIKSTEIN, 2003b: 21).  
 
O exemplo acima é importante para entendermos, junto à estrutura do mito, o poder da 
simbolização. A palavra nada mais é que um símbolo linguístico, um signo que representa 
alguma coisa. Como todo símbolo, sua qualidade é imaterial e intangível, puramente 
convencional ou normatizada, o qual precisa de um certo ‘movimento cultural’ para ser 
criado. O signo existe, mas é necessário que ele represente algo para determinado grupo. 
Para um grupo sim, pois uma simbolização não pode ser individual. Se o mito funciona 
como simbolização é porque representa alguns processos que são comuns a vários 
indivíduos, cada um com sua singularidade, sem dúvidas mas, assim como a psicanálise 
trabalha com o individual, particular e singular, há a simbolização dos fenômenos 
psíquicos. O complexo de Édipo, por exemplo, existe para todos, é um processo natural do 
inconsciente. Cada um o vivencia de sua maneira particular, resultando em traumas e 
neuroses peculiares a cada sujeito (ou até mesmo a psicose e a perversão, se a teoria 
psicanalítica está correta em sustentar que as estruturas do aparelho psíquico sejam em 
decorrência das experiências edípicas. Mas todo indivíduo passa pelo processo). O símbolo 
é, portanto, coletivo e contém valores pertinentes a um determinado grupo que o 
compartilha.  
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Se o símbolo é uma norma, uma lei, uma convenção, o mito como tal também o é, nas 
palavras de Eco. E para todos que estão nos confins da abrangência simbólica, há a 
necessidade da previsibilidade, da ciclicidade e da imutabilidade. O símbolo se funda nos 
alicerces da compreensão coletiva e, como vimos, nada é compreendido se não podemos 
ter o conhecimento. O novo se apresenta como estranho e só é capaz de ser simbolizado à 
medida que domado. Por exemplo: a bandeira de uma nação é um símbolo, intangível, que 
contém valores reconhecidos e convencionados de uma nação. Se o símbolo muda 
constantemente, se a bandeira da Espanha amanhã se apresentar verde e na semana 
seguinte marrom e na outra branca, o valor simbólico é enfraquecido, pois carece de uma 
representatividade concreta, por mais antitético que isso possa soar. O que acontece é que 
os compartilhadores do símbolo, sim, podem modificar seus valores ao longo do tempo. Aí 
o símbolo continua sendo o mesmo, mas os valores que o alicerçam gradativamente se 
modificam. Seguindo o exemplo da bandeira,  o povo brasileiro, unificado sob sua 
bandeira verde e amarela, é um povo alegre, é referência no futebol e fala português, para 
usarmos apenas 3 valores sob a abrangência da bandeira. No entanto, o povo brasileiro está 
suscetível a se identificar com novas formas. Hoje em dia, o país empresta dinheiro ao 
FMI. 15 anos atrás, a bandeira poderia representar, também, uma enorme dívida externa, 
um país que não está em desenvolvimento e precisa do dinheiro alheio. Hoje, essa mesma 
bandeira inverteu esse signo, e pode representar um país que está crescendo 
econômicamente e ganhando destaque na globalização.  
 
É de grande importância diferenciar essas duas questões: o que o símbolo representa - 
valores e significados - e o que ele representa em si, em termo icônicos. A respeito disso, 
Eco postula que “a personagem do mito encarna uma lei, uma exigência universal e deve, 
numa certa medida, ser, portanto, previsível, não pode nos reservar surpresas” (ECO, 1979: 
250). Eco contrasta essa explicação com o que ele chama do personagem da narrativa 
romântica, que deve ser ‘livre’, sem a previsibilidade do mito.  

 
Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de uma “personalidade estética”, espécie de co-
participabilidade, uma capacidade de tornar-se termo de referência para comportamentos e 
sentimentos que também pertecem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mito 
(ECO, 1979: 250). 
 

Essa distinção será importante para os nossos questionamentos posteriores. Por ora, o que 
precisamos entender é a essa aspecto representativo e previsível da personagem mítica.  
 
 
 
 
2. Ego e alter-ego 
 
Como dito anteriormente, a questão do alter-ego será trabalha neste trabalho de forma 
ensaística, utilizando das comparações permitidas pelas identidades secretas dos super-
heróis e a mobilidade do Eu (ego) dentro da teoria psicanalítica. De princípio, não existe 
uma instância na psicanálise chamada alter-ego, mas a psicologia e, principalmente, a 
psicologia analítica de Carl G. Jung usa deste termo. Não temos, aqui, a intenção de 
resgatá-los, e sim de fazer uma inflexão dentro de alguns conceitos já estabelecidos por 
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Freud de que, se nos aventurarmos nas analogias, podemos encontrar traços semelhantes 
aos alter-egos super-heróicos. 
 
A príncipio, há de se definir, primeiramente, que a nossa suposição não se baseia 
exclusivamente em um alter-ego especial, e sim em alter-egos no plural, de que existem 
várias dessas identidades no nosso Eu, inclusive de não precisarmos fazer esforços para 
identificarmos socialmente coisas semelhantes; o segundo aspecto é a escolha deste termo, 
que se segue (importante ressaltar que não há na teoria psicanalítica nenhuma menção a 
alter-ego). 
 
Alter-ego, como dito acima, literalmente traduzido do latim é outro-eu. Alter, conforme, 
inclusive, utilizado por Lacan para desenvolver a sua questão do Outro, em françês utiliza 
autre, representado em seus gráficos pela letra ‘a’. Como raíz latina, deu origem a alguns 
termos, dentre eles, um dos mais utilizados na nossa língua, alteridade, para definir uma 
questão de diferença, miscigenação, encontro de diferenças.  
 
Se a teoria psicanalítica está correta em afirmar que nos apresentamos alteros de acordo 
com dadas as exigências sociais – e isso pode ser facilmente experimentado por qualquer 
pessoa caso se disponha a analisar o comportamento de seus amigos em diferentes círculos, 
familiares ou até mesmo delas próprias -, então nos apresentamos como outros-eus e 
fragmentamos nosso Eu, consciente ou inconscientemente, para nos adaptarmos às 
exigências sócio-culturais de determinados ambientes. Por vezes nos deparamos com a 
impossibilidade de sustentarmos uma opinião que nos é inferida em alguns espaços, dada a 
diferença de experiências singulares da cada um – dada a alteridade das individualidades. 
Mas continuamos sofrendo as exigências pulsionais do nosso inconscientes, que nos 
obrigam a serem saciadas a qualquer momento, sob qualquer custo (advindos do Id ou 
Isso). Sofremos, por contrapartida, a força repressora do Supereu, criado para julgar, 
condenar e, quando possível, permitir que essas pulsões possam ser parcialmente 
satisfeitas. A parte do Supereu que interessa para este trabalha é a introjeção dos conceitos 
da cultura, da educação advinda de pais e professores. É a simbolização do Nome-do-Pai, o 
agente castrador que veio inserir o sujeito nas leis. Ele é punidor, tirano, mas contém uma 
permissividade em alguns aspectos, pois sabe das necessidades insconscientes do sujeito. 
 
Recalcar nossas pulsões é algo que advém da infância e tem sua metaforização máxima no 
complexo de Édipo. Ali somos obrigamos a recalcar nossa aparente ‘vontade de dormir 
com a mãe’ e nossa rivalidade com o pai. A partir desta vivência, se completa, herdamos o 
Supereu como esse agente que vem nos dizer ‘olha, você não pode desfrutar mais da sua 
mãe como quando fazia quando era bebê e, por manter esse desejo no seu inconsciente, irei 
puni-lo; no entando, aqui está uma série de coisas que lhe farão poder gozar de outra 
mulher. Te ensinarei alguns truques para você segui-los se quiser ser assim como eu, o 
suposto sujeito que dá à sua mãe o que ela precisa, pois sabe que ela é faltosa’. O Supereu 
é também chamado de ideal do eu, uma espécie de simbolização dos aspectos positivos 
com os quais este indivíduo se identifica. 
 
O recalcamento pulsional em detrimento da sociabilidade é o que Freud chamou de O mal-
estar na civilização (1930/1980). Dentro de nós contemos forças advindas do inconsciente 
que nos inclinam para dois caminhos opostos: as pulsões de vida, que visam a união dos 
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indivíduos, a auto-preservação e a preservação da espécie, e contém a carga libidinal, e as 
pulsões de morte, destrutivas e agressivas, que a todo momento direcionam o sujeito à 
violência com o intuito de cessar qualquer energia do organismo e alcançar o suposto 
‘Nirvana’. O Supereu diz ‘opa, você não pode agredir esse cara, senão irá preso’, enquanto 
o Isso insiste em ser saciado de qualquer forma. Cabe ao Eu do sujeito direcionar essa 
pulsão: “eu não posso matá-lo, mas posso entrar em uma aula de boxe pois, ali, posso 
colocar minha raiva para fora”. Há uma parcialidade na satisfação pulsional, jamais saciada 
completamente.  
 
É neste Eu que recai toda a experiência consciente do sujeito – embora, ele mesmo, 
contenha uma grande parcela inconsciente. Há a busca do ideal do eu através do eu ideal 
ou, como nos propusemos, dos eus-ideais. A identificação com um objeto externo e que 
auxilia no nosso narcisismo. Ora, se de um lado temos um tirano pai castrador no nosso 
aparelho psíquico que vive nos culpando por cedermos às pressões incessantes do 
inconsciente, o resultado é um Eu fragilizado e oprimido, pequeno, mas que precisa ser 
inflado pois é o que nos permite sentir. É através do eu que temos nossas percepções 
sensoriais, no qual Freud chama de uma “projeção mental da superfície do corpo” 
(FREUD, 1923/1980: 80, nota de rodapé).  
 
Se é a partir dele que temos tal percepções, que podemos refletir, falar, ouvir e agir, ele 
precisa de força, e uma dessas formas é investir libido nele mesmo. Se fomos obrigados a 
relegar alguns objetos durante nossa vida, os introjetamos no Eu como forma de nunca 
perder esse objeto. A mímica de alguns gestos, o ‘vestir a roupa que aquele ator usa’, usar 
expressões verbais que o seu amigo usa, tudo isso faz parte dessa introjeção, desses traços 
de eus-ideais. Neste ponto é onde entra a publicidade, ao sugerir que determinado produto, 
se acrescido à sua vida, pode tampar-lhe a falta. As obras artísticas, de certa forma, 
também atuam aí, principalmente aquelas com grande apelo comercial. Visam falar 
diretamente com o ego, permitindo que o sujeito se identifique com o personagem e 
introduza aqueles traços dentro de seu eu. 
 
 “Em sua posição a meio caminho entre o Id e a realidade, muito frequentemente se rende à 
tentação de tornar-se sicofanta, oportunista e mentiroso”. (FREUD, 1923/1980: 73). Sendo 
a instância que introduz o princípio de realidade no psiquismo do sujeito, que sempre 
tentar chegar a um acordo com as outras instâncias, o Eu por várias vezes sente-se 
obrigado a adaptar-se às exigências. Por isso a citação acima: ele pode mentir, pode burlar, 
ou pode simular o que lhe convier. Quantas vezes não sorrimos com vontade de agredir 
uma pessoa e que, posteriormente, não somos ‘bombardeados’ por culpa e críticas 
(advindos do Supereu)? Mas somos seres culturais, indivíduos inseridos em contextos 
civilizatórios, e não podemos agir a nosso bel-prazer. Nossos traumas e neuroses advém 
exatamente dessas obrigações de recalque pulsionais em detrimento disso, o que gera o 
mal-estar. 
 
Podemos, então, refletir: se nosso Eu, responsável por nos introduzir o princípio de 
realidade e fonte narcísica que precisamos para nossa existência é coagido a ser móvel e 
altero, diversificar-se em determinados contextos e adaptar as exigências do Isso e os 
imperativos do Supereu de acordo com a realidade externa e tentar, por fim, extrair disso a 
satisfação dos três, cabe a ele se mostrar múltiplo e altero. Cabe a ele ser vários eus ao 
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mesmo tempo. E, se temos a tradução literal de outro para alter, somos, incubidos, então, 
assim como o super-herói o é para preservar sua real identididade, a criamos alter-egos 
para esconder nossos reais desejos e tentar, ao máximo, extrair prazer das circunstâncias 
externas. 
 
 
 
 
3. Implicações sobre os avatares 
 
Chegamos ao ponto de ligação entre o acima desenvolvido e o pensamento a respeito dos 
perfis de redes sociais da internet. No já citado O mal-estar na civilização, Freud disserta 
sobre as construções auxiliares, formas de modificação da realidade ao seu redor sem as 
quais o sujeito não consegueria passar a vida (Cf. Freud, 1930/1980). Muitas dessas 
construções são ampliações dos nossos sentidos – i.e., do nosso Eu – e que fariam com que 
o indivíduo se comportasse como um ‘deus de prótese’ (Cf. Freud, 1930/1980). O 
psicanalista diz que o homem recria o seus órgãos, talvez com o intuito de amplificar os 
potenciais destes, pois nos deparamos com a própria limitação da extensão de nosso braço, 
do alcance da nossa visão ou da memória que conseguimos registrar, por exemplo. 
 
Essa tentativa de reconstrução do mundo seria uma tentativa do indivíduo de buscar a 
felicidade, retirando de sua vida aspectos negativos e introduzindo fantasias mais de 
acordo com seus desejos. E isso, segundo Freud, nos conferiria um ar geral de ‘paranóia’. 
Se nos aprofundarmos demais nessas fantasias e perdermos à distância o nosso princípio de 
realidade, poderíamos cair doentes. Completa o pensamento dizendo que esse 
remodelamento da realidade é um delírio compartilhado por várias pessoas, obviamente 
não sendo reconhecido como tal (idem). 
 
Ora, se Freud fala sobre ampliar nossos sentidos como uma forma de obter prazer, estender 
nossos órgãos perceptivos que, conforme dito acima, compõe a instância do Eu e se torna 
fonte de narcisismo, automaticamente nos remetemos à questão das auto-amputações de 
Marshall McLuhan. Todos os gadgets que temos estendem nossos sentidos e se tornam 
partes amputadas dos órgãos aos quais se referem. Por gadget entendemos não apenas os 
contemporâneos meios digitais como smatphones ou tablets, e sim como qualquer 
‘geringonça’ que amplia os órgãos: desde ferramentas como martelos ou alicates até uma 
agenda digital de telefones. McLuhan abre seu pensamento dizendo sobre o mito de 
Narciso, não apenas como o autoenamoramento que Freud postulava, mas também como 
entorpecimento para outros órgãos (2002). Aqui o diálogo se amplia. McLuhan chama as 
inquietações que somos obrigados a conviver de irritantes e que as extensões funcionariam 
como contra-irritantes, formas de entorpecer os sentidos e obter prazer mediante essa 
amplificação sensorial (McLuhan, 2002). Isso está bem claro para nós como as influências 
das pulsões, da realidade externas e do Supereu que tanto ‘irritam’ o Eu e sua 
contrapartida, a busca pela catexia libidinal narcísica com objetos que lhe proporcione 
prazer. Para se ter uma ideia, uma dessas formas de construções auxiliares que Freud 
postulou é o uso de substâncias tóxicas.  

  
A seleção de um único sentido para estimulação intensa ou, em tecnologia, de um único sentido 
“amputado”, prolongado ou isolado, é a razão parcial do efeito de entorpecimento que a tecnologia 



IV Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 
Modelos de Comunicación en la Aldea Global 

Comunicac ión  
 

Tiago Alves de Moraes, p. 1-11 8 

como tal exerce sobre seus produtores e consumidores. Pois o sistema nervoso central arregimenta 
uma reação de embotoamento geral ao desafio de uma irritação localizada (MCLUHAN, 2002: 62).  
 

Segundo a teoria psicanalítica, quando um órgão é intensamente estimulado, se torna fonte 
de prazer narcisista. E, se ao intergramos tantos gadgets em nossa vida psíquica, nos 
sentimentos como ‘deuses de próteses’, segundo Freud, em seu tempo, os homens estariam 
insatisfeitos ao sustentarem essa posição (Cf. Freud, 1930/1980). Será que estaríamos 
ainda hoje insatisfeitos, mesmo na urgência e possibilidade da onipresença em um universo 
virtual? 
 
Fica fácil para nós, a partir da noção de construções auxiliares e autoamputações, 
entendermos os perfis das redes virtuais como uma extensão da personalidade do 
indivíduo. Ali, o palco está montado e quanto mais ‘amigos’ você tiver, maior sua plateia. 
Quanto mais subscribers, quanto mais likes ou retweets, mais o sujeito goza de uma 
posição narcísica com sua extensão. Buscamos cativar os outros e os enxergamos como 
meras extensões do nosso próprio eu, segundo Christopher Lasch. O outro se torna objeto 
de usufruto (LASCH apud BIRMAN, 2003a), e obliteramos sua identidade em detrimento 
do nosso show. Brincamos de aceitar críticas ou desconstruções, ampliamos discussões, 
proliferamos falsas ideologias ou, simplesmente, parafraseando o mordomo Alfred em O 
Cavaleiro das Trevas, “só queremos assistir ao mundo pegar fogo”. 
 
Se para Guy Debord “a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real” (DEBORD, 
2007: 15), e essa alienação é o que media a sociedade pós-moderna, os valores estéticos do 
parecer sobressaíram ao ter, tão exaltado pelo consumismo. E se, para o próprio Debord, 
as massas apenas sustentam sua condição de querer dormir para usufruir da constante 
(re)alimentação de seus sonhos, para ampliar a metáfora, será que, quando tem insônia, vão 
para as redes como sonâmbulos? 
 
A nossa comparação entre avatares das redes sociais e alter-egos encontra, aqui, seus 
argumentos mais fortes para essa aproximação. Primeiramente, é preciso identificar o herói 
como uma figura mitológica, com suas simbolizações próprias de coragem, força de 
vontade e justiça. Eles eram reconhecidos normalmente, não precisavam de fantasias pois 
sua existência estava vinculada única e exclusivamente a cumprir seus destinos como tal. 
Já o super-herói precisa de um alter-ego para camuflar sua real identidade, usando 
máscaras e adotando uma atitude completamente diferente para proteger aqueles que estão 
próximos.  
 
Nosso melhor exemplo da construção simbólica de um herói vem de Batman no filme 
Batman Begins. Bruce Wayne, jovem bilionário que ficou órfão após presenciar o brutal 
assassinato de seus pais, se exila no extremo oriente para aprender artes marciais e 
estratégias de ataque para retornar à Gotham City e trazer justiça a uma cidade corrompida. 
No entanto, Bruce sabe que, como um humano, ele é corruptível, mortal e pode facilmente 
cair no esquecimento. Mas se pudesse criar um símbolo que trouxesse consigo valores, ele 
poderia ser ‘imortal’, mitificado. Ao longo da atual trilogia, vimos que Batman pode ser 
qualquer um pois funciona como um símbolo de valores e premissas que qualquer cidadão 
pode seguir, seja ele fictício ou não.  
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Na vida real – se pudermos chamar o ciberespaço de ‘real’ – a história é ligeiramente 
diferente. Nós não criamos alter-egos para proteger quem está do nosso lado, e sim para 
extrair prazer disso – outro viés de Batman2

 

. Nossa principal suposição está aqui. Criamos 
esses outros-eus pois é mais fácil extrair prazer destas personas que do nosso próprio Eu 
que conhecemos e, às vezes, camuflar aspectos que julgamos negativos em nossa 
personalidade. Por isso colocamos lentes de contato coloridas, objetos estéticos ao invés de 
corretores de visão, pintamos o cabelo, vestimos determinadas roupas. Através deste 
remodelamento do Eu, fica mais fácil alimentar o narciso interno de cada um que o próprio 
eu ‘defeituoso’, que vemos no espelho e é massacrado pelo Supereu. Nas redes sociais, 
podemos recorrigir nossa própria personalidade, interagir com pessoas que não temos 
coragem na vida real ou exprimir opiniões que julgamos ser polêmicas.  

Isso fica mais claro naqueles fóruns ou sites que permitem o anonimato, pois aí podemos 
ser mais ‘perversos’ e não respeitar limites. Porém, ao criarmos um perfil no Facebook, por 
exemplo, com o nosso nome, estamos, sim, atuando em um palco para uma pequena plateia 
e divulgamos nossa opinião buscando o status mitológico. Sim, pois se a função do mito é 
se estabelecer como símbolo – Hades como o rei do mundo dos mortos, Ares como 
metaforização da agressividade que temos, Afrodite como um símbolo de beleza, Eros 
como amor, e assim por diante -, pretendemos alcançar uma certa ‘respeitabilidade 
simbólica’, uma certa qualidade mítica. Precisamos ser referência em alguma coisa para 
alimentar nosso Eu e nos destacarmos na massa. Com nosso discurso egóico e perverso, 
expomos o nossos dilemas e as nossas imperfeições de forma parcial, somente até onde 
nosso narcisismo permite, para que sejamos reconhecidos como referências naquele 
determinado assunto. Caso contrário não precisaríamos colocar nossos autores favoritos 
nos perfis ou coisa parecida. Assim fica mais fácil extrair prazer destes alter-egos, pois ali 
podemos nos apresentar montados, ensaiados e fabricados. Não estamos suscetíveis aos 
atos falhos da fala normal, ao olhar do outro e ao próprio tom de voz alheio. As questões 
de baixa auto-estima parecem desaparecer em detrimento à qualidade simbólica que 
julgamos atribuir aos nossos perfis.  
 
Sendo esses alter-egos formas alteras de se apresentar socialmente, mas ainda assim, 
estando dentro da instância psíquica do Eu, temos a impressão de ficar mais fácil a catexia 
libidinal. Como dissemos, o alter-ego pode funcionar como um pequeno agente alheio ao 
Eu, um personagem criado que pode ser completamente o oposto de como pensamos. Ora, 
se agimos conscientemente através dele, obviamente ele está no Eu. Mas essa simbolização 
permite que o consideremos meios para os fins, formas auxiliares para alcançarmos nossos 
nem sempre tão nobres objetivos. E é aí que nossa comparação com os super-heróis cessa. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Em trabalhos anteriores, exploramos a questão masoquista de Batman ao adentrarmos em sua vida psíquica. 
Através de uma compulsão à repetição e tentativa de sempre reviver a cena traumática da morte dos pais, 
Bruce pode liberar sua agressividade nos vilões e extrair o máximo de prazer nisso, batendo e apanhando. 
Ver SARMENTO, 2012.  
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4. Considerações Finais 
 
Por vezes nossos defeitos nos falam alto e são sempre ressaltados pelo nosso Supereu e 
estamos em constante movimento para alcançar um ideal e moldar nosso eu da melhor 
forma possível de se obter prazer. Para nos apresentarmos socialmente, precisamos 
obliterar esses defeitos, coisa que é constantemente feita através de idealizações, mentiras 
ou delírios. As construções auxiliares como extensões nos possibilitam moldar o Eu de 
acordo com as características de seu funcionamento, e o ciberespaço, além do já 
comentado anonimato, nos permite uma meticulosa produção de um personagem.  
 
Mais do que nunca, buscamos o reconhecimento, queremos nos destacar. A cultura do 
narcisismo entremeada no espetáculo imaginário causou uma forte sensação de desamparo 
àquele que não tem, como diz a célebre frase de Andy Warhol, “um dia todos terão seus  
15 minutos de fama”. O que estamos refletindo ao longo deste ensaio é que, hoje, esses 15 
minutos precisam ser eternos. O paradoxo do tempo na rede permite ao mesmo tempo a 
obsolescência e a mitologização, o fim da fama e um desenho eterno em seus registros. 
Qualquer um com uma câmera na mão pode fazer uma palhaçada qualquer e ir parar no 
Youtube. E o que se percebe é que até mesmo esses supostos alter-egos são extremamente 
volúveis, mudando constantemente, como nosso Eu. Mas é preciso dizer que amamos tal 
artista enquanto conhecemos duas ou três músicas, que tal autor é isso e aquilo, pois lemos 
um artigo na Wikipedia para ampliarmos nossa influência. Ao menos, para ampliarmos a 
ilusão desta influência.  
 
O que nos parece contraditório na nossa inflexão é o fato da tentativa de simbolização. O 
filme Batman Begins mostra um Bruce Wayne consciente de como criar um símbolo. 
Semioticamente falando, ele foi extremamente competente ao criá-los aos poucos e deixar 
com que os cidadãos contemplassem e significassem esse símbolo. Mas isso é um filme, e 
a ficção permite uma liberdade de montagens e narrativas. Todo símbolo surge, sim, de 
uma tentativa: uma bandeira é desenhada por alguém, por exemplo. Mas cabe a quem 
decifra esse signo significá-lo de fato. Como dissemos, é um processo coletivo. Já nessa 
falta de limites e leis da sociedade atual, especialmente no que tange o ciberespaço, o que 
nos parece é que essa simbolização é forçada por quem cria seus perfis. O símbolo criado 
está lá para definir alguma coisa; o que ele irá definir, como mostramos, depende de seus 
valores. Os usuários parecem já querer forçar as significâncias, não respeitando a 
construção coletiva dos símbolos. Por isso, talvez, temos uma quantidade imensa de sub-
celebridades e uma infindável lista dos 15 minutos.  
 
Retomando Eco, o autor debate essa própria questão de mitificar uma imagem, em 
comparação com as formas românticas de narrativa. Diz que no romance, na narrativa não-
previsível, essa tentativa de simbolização se transforma em um ‘personalidade estética’ 
mas que isso, por si só, não confere dimensões míticas. Isso contrasta com o que viemos 
desenvolvendo com uma outra fala do próprio autor que tomamos como base para este 
trabalho. Sem adentrarmos em outras questões pois, sem dúvida nenhumas, nossas 
inflexões levam a vários exemplos e questões, fica aberta uma pergunta: será que na nossa 
vida extra-rede, nossa existência externa, não queremos ser ‘personalidades estéticas’, pois 
confiamos no poder de mutabilidade da existência – como forma utópica de crer sempre 
em uma mudança de status ou melhoria de vida – e, em contrapartida, com a nossa 
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compulsão à repetição e medo de um futuro incerto, as construções auxiliares chamadas 
avatares virtuais não nos permite a utopia da dimensão mitológica de nossas 
personalidades? 
 
Este trabalho foi, portanto, um ensaio sobre alguns pensamentos que permeiam as 
discussões psicanalíticas do Eu nas redes virtuais e uma tentativa de comparar isso com os 
super-heróis, arquétipos herdados dos heróis mitológicos. Não tem por caráter definitivo de 
sugerir uma nova instância psíquica tampouco de afirmar que, efetivamente, é assim que a 
coisa funciona. Mas nos pareceu bem oportuno essa analogia, considerando as dimensões 
estéticas e espetaculares que o narcisismo pós-moderno parece comportar.  
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