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Resumo 

De acordo com Freud, no início da psicose o sujeito vive um conflito entre o ego e a 
realidade, o que gera uma ruptura entre tais instâncias e desencadeia no sujeito a 
produção de alucinações, o mundo interior é projetado no mundo exterior e construído 
a partir do desejo do Id. Buscando identificar e apresentar as características da 
estrutura clínica psicótica, primeiramente, explicando como se dá a constituição do 
sujeito, este presente trabalho possui o objetivo de compreender e investigar a psicose 
dentro da teoria psicanalítica, utilizando como método os estudos de casos de 
personagens fictícios que manifestam a psicose retratados em obras 
cinematográficas, baseando-se nos autores principais da psicanálise Freud e Lacan e 
em autores contemporâneos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Compreender o que é a estrutura psicótica dentro dos fundamentos teóricos da 

psicanálise e posteriormente como ela pode ser representada pelo cinema é, em 

primeiro lugar, realizar uma incursão sobre a formação do próprio sujeito à luz desta 

teoria e entender em que ponto existe ou não uma ruptura que faz surgir tal estrutura 

clínica. 

Primeiramente, é importante compreendermos, dentro da teoria freudiana, a 

constituição do sujeito, uma vez que, antes mesmo do nascimento, os pais criam 

expectativas para com os filhos, como eles vão ser, o que vão fazer quando 

crescerem, e quando nascem, essas expectativas continuam e são projetadas para a 

criança, Freud vai chamar isso de Ideal do Eu: 

Isso nos leva de volta a origem do ideal do Eu, pois por trás dele se esconde 
a primeira e mais significativa identificação do indivíduo, aquela com o pai da 
pré-história pessoal. Esta não parece ser, à primeira vista, resultado ou 
consequência de um investimento objetal; é uma identificação direta, 



imediata, mais antiga do que qualquer investimento objetal [...]. (FREUD, 
1923-1925, p.28) 

Quanto ao primeiro objeto de desejo do sujeito masculino, este se inicia ainda no seio 

materno, com a mãe. Quanto a esse desejo, Freud o classifica como desejo objetal 

de “apoio”; já no pai, o menino se apodera por identificação a ele. Esse desejo sexual 

pela mãe vai durar por algum tempo. Freud (1923-1925) aponta que o menino começa 

a ver o pai como um obstáculo para ele conseguir o que quer com a mãe, e ele passa 

do desejo de identificação com o pai para o desejo de eliminá-lo. Isso dura até que 

ocorra o Complexo de Édipo. 

Voltando ao desejo pela mãe, chamaremos essa fase em que o menino se encontra 

de fase fálica. Freud (1924) aponta que nesta fase, o menino começa a masturbação 

associada a fantasias de desejo para com a mãe. Contudo, o pai tenta barrar o 

menino, o que chamamos de complexo de castração. 

Quando o menino percebe a ausência do pênis nas mulheres, o menino teme perder 

também seu órgão genital, o que Lacan denomina de angústia da castração. Para a 

psicanálise, passar ou não pelo complexo de Édipo, implica em como será a formação 

do sujeito. Existem três quadros clínicos onde o sujeito pode estar inserido, são eles: 

a psicose, a perversão e a neurose. Podemos dizer que se o sujeito não passar pelo 

Édipo, se enquadraria no caso de psicose. 

Freud (1924) aponta que a psicose é o resultado análogo de uma perturbação 

semelhante nas relações entre o Eu e o mundo exterior. Na psicose, o sujeito não 

chega a passar pelo Complexo de Édipo, o sujeito psicótico “carrega a verdade” com 

ele. 

De acordo com a segunda teoria topológica do funcionamento mental elaborada por 

Freud, o sujeito psicótico não passa pelo Complexo de Édipo devido ao mecanismo 

da rejeição (Verwerfung) que, diferente do neurótico não rejeita apenas uma parcela 

da realidade, mas a rejeita de forma radical, provocando uma grave ruptura do sujeito 

com o mundo externo. 

Na psicose, é como se o sujeito projetasse o mundo interior dele para o exterior, 

fazendo uma cópia. O Eu da psicose cria um novo mundo exterior e interior. Freud 

(1924, p.201) aponta que esse novo mundo é construído de acordo com as moções 



de desejo do Id, e o que o motivou a essa ruptura com o mundo exterior foi um grave 

e intolerável impedimento de desejo por parte da realidade. 

A perda da realidade seria o início da psicose, diferente da neurose, onde isso seria 

evitado. (FREUD, 1924) Na neurose, o sujeito passa pelo Complexo de Édipo, mas 

carrega consigo uma dúvida constante. Freud (1924) aponta que na psicose se 

distinguisse dois passos, dos quais um arrancaria o Eu da realidade, enquanto o outro 

procuraria reparar o prejuízo e restabelecer a relação com a realidade às custas do 

Id. 

Essa compensação da perda da realidade seria criação de uma realidade, não mais 

viveria uma realidade abandonada, ele criaria uma realidade para ele. Freud (1924) 

aponta que tanto a neurose quanto a psicose são a expressão da rebelião do Id contra 

o mundo exterior, sua incapacidade de se adequar à necessidade real. 

De acordo com Freud (1924, p.208):  

A reelaboração da realidade na psicose ocorre nos sedimentos psíquicos dos 
vínculos até então mantidos com ela [...]. Esse vínculo, no entanto, nunca se 
completou; ele foi continuamente enriquecido e alterado por novas 
percepções. Com isso, também se coloca para a psicose a tarefa de procurar 
para si as percepções que corresponderiam à nova realidade, o que é 
alcançado fundamentalmente pela via da alucinação.  

Ou seja, a nova realidade criada pelo sujeito psicótico provém de percepções antigas 

já existentes na vida psíquica e que para a criação da nova realidade novas 

percepções serão acrescentadas, essas vindas de alucinações decorrentes da 

psicose. O fantástico mundo da psicose quer se alojar no lugar da realidade exterior. 

Freud (1924) aponta que para a psicose e para a neurose, ambos contam com a 

substituição da realidade. 

Posterior aos estudos de Freud sobre a estrutura e a formação do sujeito psicótico, 

existiram grandes contribuições teóricas realizadas por Jacques Lacan, 

principalmente na elaboração do conceito de foraclusão do Nome-do-Pai dentro do 

campo da linguagem. 

Para Lacan o elemento mais importante na realização do diagnóstico da psicose é, 

sem dúvida, a ausência da função paterna na estruturação do sujeito, ou seja, se 



ocorreu recusa (foraclusão) ao elemento que fundamenta a ordem simbólica: repulsão 

à linguagem que se estrutura como o Nome-do-Pai. (FINK, 2018) 

Conforme o que preconiza a teoria lacaniana sobre o Nome-do-Pai, a função paterna 

não é algo desempenhado pelo pai biológico do indivíduo, desta forma, pode ser 

desempenhada por outra “figura paterna”, um terceiro que tem como principal função 

simbólica encarnar uma barreira, uma interdição, entre mãe e filho. A intervenção de 

um terceiro surge na relação simbiótica mãe-bebê de forma a criar uma lacuna 

essencial entre o par tornando a relação triangular. Desta maneira, compreendemos 

que o pai barra o acesso fácil da criança ao contato prazeroso com a mãe e insere-o 

em uma ordem social cujo prazer deve ser buscado por vias mais aceitáveis, ou seja, 

subordina o princípio do prazer ao de realidade. 

Segundo Lacan (1957-1958/1999), no Seminário V – as formações do inconsciente, 

ao questionar “o que é um sujeito?” (p.185), o autor trabalha sobre o conceito de 

metáfora paterna, desenvolvendo os três tempos do édipo que resumidamente 

seriam: o primeiro tempo, o bebê encontra-se, neste momento, em posição de 

completo assujeitamento ao Outro materno, não há satisfação que não passe pela 

significação atribuída a seu grito por este Outro. 

A mãe do primeiro tempo é uma mãe Onipotente, sendo a potência da satisfação da 

criança que apresenta a Ilusão de ser o falo materno. Para a criança, tudo se passa, 

no primeiro tempo, como se não houvesse nada além da mãe. Entretanto, a mãe, 

enquanto um dos suportes da estrutura edípica, é um sujeito para o qual o pai já ocupa 

um lugar desde o início. Nesse sentido, o valor do Édipo, é da transmissão de um 

nome – o do pai – que se faz pelas vias do desejo materno.  

É no segundo tempo que Lacan situa a saída da criança de seu “acoplamento” com o 

desejo materno, no qual ocorre também uma dupla incidência da castração, sendo 

que Lacan, enfatiza a importância da castração materna. Assim, compreendemos que 

é por constatar a ausência materna que a criança pode colocar-se a questão: “por que 

à mãe falta?”, cuja resposta vai exigir um reposicionamento duplo. Se a mãe falta, é 

porque ela vai buscar algo em algum lugar. Então, nem ela é completa, e nem eu a 

completo.  



É nessa articulação da privação como uma falta capaz de situar um enigma em 

relação ao desejo do Outro, que Lacan situa a entrada do Pai nesse segundo Tempo. 

“O pai entra em função como privador da mãe, isto é, perfila-se por trás da relação da 

mãe com o objeto de seu desejo como aquele que castra”. (Lacan, 1956-7)  

O pai privador é, nesse sentido, o representante de uma interdição. Desta maneira, a 

criança buscando uma solução para o enigma, x, interpreta a privação materna 

atribuindo-a ao pai, o que faz dele não a interdição em si, mas a atribuição da 

interdição. 

É apenas no terceiro tempo do édipo que temos o pai como potente, e não onipotente. 

Em que o falo como estatuto simbólico, circula. E assim: “É somente neste ponto que 

o falo deixa de ser o significado do desejo materno e toma seu lugar como significação 

inacessível ao sujeito.” Desta maneira, o pai está como o significante em nome do 

qual uma lei é estabelecida. 

Desta forma, voltando ao tema das psicoses, quando ocorre um fracasso na função 

paterna onde o Nome-do-Pai não barra o sujeito e o Outro materno, a criança e a mãe 

tornam-se um só, ou seja, a criança como sujeito separado da mãe é aniquilada e as 

consequências de sua inscrição no campo das psicoses tornam-se observáveis, do 

ponto de vista clínico, através do desencadeamento de suas alucinações. 

Posterior aos estudos de Lacan, ocorreram grandes contribuições sobre o 

funcionamento da estrutura do sujeito psicótico através de autores contemporâneos 

como Contardo Calligaris. Segundo o autor, a estruturação do sujeito neurótico e do 

psicótico pode ser diferenciada através da forma como ambos se ancoram na figura 

paterna como sujeito suposto saber. 

Segundo Calligaris (1989) podemos comparar a estrutura do sujeito como uma rede 

de significantes e uma nebulosa de significações, conforme a figura 1 abaixo, onde 

uma linha deslizaria em cima da outra caso não houvesse uma amarração entre elas, 

tal amarração pode ser comparada a um ponto de costura próprio ao trabalho de um 

estofador, a saber, o ponto de “capiton”. 

Figura 1 – Rede de significantes e nebulosa de significações 



 

Fonte: Calligaris, 1989, p. 14 

Para Calligaris (1989) na neurose a amaragem feita pelo ponto de “capiton”, conforme 

a figura 2 abaixo, liga o saber suposto à função paterna, ou seja, o sujeito neurótico 

que resolveu confiar na função paterna se refere a um saber e habita um mundo 

orientado e organizado ao redor de um ponto central de onde se medem todas as 

significações. 

Figura 2 – O ponto de capiton 

 

Fonte: Calligaris, 1989, p. 15 

Conforme demonstrado pela figura 3, no que se refere ao psicótico tal amaragem é 

inexistente, ou seja, não existe um ponto de “capiton” representado pela função 

paterna, logo, não existe qualquer centralização do saber, suas redes de significação 

são soltas e, portanto, apesar de existirem, elas não são medidas por nenhum 

referencial paterno. 

Figura 3 – O ponto de capiton 



 

Fonte: Calligaris, 1989, p. 15 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 MÉTODO 

O método escolhido para a realização do presente trabalho foi o “estudo de casos” e 

os sujeitos analisados são personagens fictícios do sexo masculino de obras 

cinematográficas cujo conteúdo tem direta ligação com as manifestações psicóticas e 

a estrutura clínica que é o foco do trabalho – a psicose. Apesar de não ter se 

debruçado sobre o cinema em seus estudos, Freud sempre fez uso da arte para 

construir sua obra. Suas investigações sobre a psique humana levaram em 

consideração tanto tragédias gregas quanto quadros renascentistas o que nos faz 

pressupor que o efeito da produção artística como imagem também pode ser 

entendida como uma representação do inconsciente assim como a fala. Desta forma, 

dentro das manifestações clínicas da psicose apresentadas pelos personagens 

selecionados levantamos a questão da estrutura psicótica e como ela pode ser 

representada, na arte e na imagem como uma encenação muito próxima do que 

chamamos de realidade compartilhada.  

2.2 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender o que vem a ser a estrutura 

clínica psicótica para a teoria psicanalítica e estabelecer uma correlação entre os 

conceitos de Freud e Lacan através das manifestações clínicas apresentadas pelos 

personagens psicóticos Norman Bates e Tyler Durden nas obras cinematográficas: 

“Psicose” de Alfred Hitchcock e ‘’Clube da Luta’’ de Chuck Palahniuk. 



2.3 JUSTIFICATIVA 

A investigação acerca da estrutura clínica psicótica se mostra necessária devido aos, 

já advertidos por Freud, erros diagnósticos provenientes de confusões entre estruturas 

clínicas presentes dentro da psicanálise. Saber identificá-la torna-se fundamental 

tanto para o sujeito que mantém tal estrutura quanto para o analista que lida com ela. 

Quanto maiores forem as produções e exposições a respeito deste tão particular 

sujeito psicótico, sejam elas através de casos clínicos reais ou fictícios, estudos de 

caso ou bibliográficos, maior será o ganho teórico e prático para a clínica psicanalítica 

das psicoses. Os personagens trabalhados dentro dos fragmentos clínicos foram 

selecionados através de alguns critérios, a saber, ambos são do sexo masculino e 

apresentam o quadro clínico psicótico dentro desse contexto de gênero e, além disso, 

ambos apresentam traços paranoides em suas narrativas, o que delimita o campo de 

análise do presente trabalho. 

3. FRAGMENTOS CLÍNICOS 

Para realizarmos a construção do entendimento acerca de algumas manifestações 

clínicas do quadro da psicose é necessário, para os fins a que se destinam o presente 

trabalho, que sejam apresentados alguns personagens trazidos pela ficção, em forma 

de fragmentos clínicos, para melhor delimitar tanto o sujeito psicótico quanto às 

manifestações da psicose. Sobre as manifestações que trataremos podemos elencar: 

a passagem ao ato, o furo e as alucinações. 

3.1 CASO NORMAN BATES DO FILME “PSICOSE” 

A história que envolve o personagem Norman Bates do filme “Psicose” de Alfred 

Hitchcock (1960) tem início quando Marion, uma jovem que havia roubado 40 mil 

dólares de seu patrão, decide fugir para encontrar seu namorado e acaba por se 

hospedar durante uma noite chuvosa no Motel Bates. Lá ela encontra o dono e 

recepcionista, o excêntrico Norman Bates.  

Quando Marion chega ao Motel Bates, é recepcionada por Norman, que lhe faz 

algumas perguntas, entrega a chave de um dos quartos do hotel e a convida para 

jantar com ele. Após realizar o convite, ao qual Marion aceita, Norman conta para sua 

mãe sobre a nova hóspede. A mãe de Norman, a qual ele encontra em uma casa nas 



imediações do Motel Bates, o repreende dizendo que não quer que ele vá jantar com 

essa mulher. 

Ao longo do filme descobrimos que essa representação da figura materna era 

realizada pelo próprio Norman Bates, que se vestia de mulher e fazia o papel da 

própria mãe o repreendendo sempre que este mostrava interesse por alguma outra 

mulher. Em um dos momentos do filme, um psiquiatra relata que Norman anos atrás 

assassinou sua mãe e o namorado dela por ciúmes. Por não suportar o furo causado 

pela ausência da mãe, Norman manteve o corpo da mãe conservado no porão da 

casa e dá vida a figura materna performando o feminino, vestindo-se como ela e 

falando como ela. 

Quando Norman volta ao motel com um lanche, ele e a Marion comem em um 

escritório de ar sombrio, marcado por taxidermia, algo que Norman diz gostar. Norman 

claramente tem grande interesse por Marion e quando a jovem vai até o quarto ao 

qual ficaria hospedada é espionada por ele por um buraco atrás de um dos quadros 

de seu escritório. Ao ver Marion tirando a roupa para tomar banho, Norman fica 

nervoso e, posteriormente, vestido como a própria mãe, assassina Marion a facadas. 

Depois que a figura feminina performada por Norman Bates mata a jovem, Norman 

volta à cena limpa tudo se desfazendo do corpo da jovem.  

Quando uma mulher se aproximava do Norman, a “mãe” não gostava e não queria 

que mulher alguma se aproximasse dele. Foi a “mãe” de Norman quem matou Marion 

a facadas, e Norman como um bom filho escondeu o corpo e limpou a sujeira. O 

psiquiatra diz que Norman já não existe mais, quem existe nele é a “mãe”, a 

personalidade da mãe conseguiu dominar Norman. 

3.2 CASO JACK DO FILME “CLUBE DA LUTA” 

O personagem Jack do filme “Clube da Luta” (1999) de David Fincher, leva uma vida 

pacata e monótona, entretanto enfrenta problemas de insônia e ao se queixar de seu 

problema como algo grave para um médico este o desafia a frequentar grupos de 

apoio para pessoas com doenças terminais. 

Ao frequentar os grupos durante algumas semanas o rapaz apresenta melhora em 

seus sintomas pois percebe que, quando se envolve com os doentes e chora durante 



as reuniões consegue dormir sem grandes esforços. Entretanto, ao participar cada 

vez mais dos grupos, Jack percebe que não é o único a procurar esses lugares como 

forma de catarse. Isso provoca nele um grande sentimento de perturbação e o retorno 

de sua insônia, acompanhado a isso, o início e o fortalecimento de suas alucinações. 

Percebemos que Jack, ao longo do tempo, não consegue mais distinguir o que é real 

ou não, tudo para ele se torna “uma cópia de uma cópia”, e aí temos o 

desencadeamento de sua maior alucinação: Tyler Durden. 

Para fugir da realidade em que vivia e superar os problemas que não conseguia mais 

enfrentar, Jack cria uma nova personalidade totalmente oposta à sua e que consegue 

externar tudo aquilo que reprimia: raiva, agressividade e violência. 

Jack passa a maior parte do tempo interagindo com Tyler, seu Outro eu ‘encarnado’, 

e vivendo de modo animalesco, recrutando homens para integrar o Clube da Luta, um 

grupo fechado onde homens se encontravam secretamente para lutarem de forma 

extremamente violenta e gratuita. 

Durante o filme notamos que o estado mental de Jack piora drasticamente até que em 

um dado momento a figura de Tyler desaparece e ele percebe que há algo de errado 

nessa relação. Tyler pressiona Jack a praticar cada vez mais atos de violência e o 

estopim é a distribuição de várias bombas em cadeia em prédios no centro da cidade. 

Após encontrar-se novamente com sua outra personalidade, Tyler chega à conclusão 

de que eles, na verdade, eram a mesma pessoa.  

4. DISCUSSÃO 

Segundo Rivera (2011), o cinema é uma obra de arte em que as imagens e os 

significantes estão em jogo e nos indica que a imagem é um conjunto de operações 

entre o dizível e o visível, o que significa que a imagem nunca é uma realidade 

simples. 

Já segundo o que traz Quinet (2002, p. 10) [...] em Psicanálise, o olho possui, para 

além da visão, a atividade libidinal. Onde os antigos têm o conceito de raio visual e o 

fogo do olhar, a Psicanálise descobriu a libido de ver e o objeto olhar como 

manifestação da vida sexual. Lá onde estava a visão, Freud descobre a pulsão.  

https://www.redalyc.org/journal/3172/317265188020/html/#B28


Para a psicanálise, a linguagem surge no primeiro tempo do Édipo, no imaginário 

(submetido ao simbólico), onde a criança ainda não tem sua subjetividade, mas 

começa o surgimento da linguagem. Para o cinema, a linguagem cinematográfica atua 

como um instrumento de representação social imaginária, onde cinema e realidade 

conseguem ser entrelaçados conforme as representações culturais, fazendo com que 

consigamos nos identificar com o que está sendo exposto.  

Voltando ao tema das obras cinematográficas, podemos afirmar que consistem numa 

sucessão de imagens articuladas por um fio discursivo, que não compreendem o 

espaço e o tempo tal como na realidade concreta. Entendo o cinema como uma obra 

de arte em que as imagens e os significantes estão em jogo. Na cinematografia a 

pulsão escópica é marcante, pois aquele que olha, o espectador, é tomado pelo filme 

de diferentes formas, de tal modo que as interpretações são inúmeras. 

Desta forma, a análise proposta pelo presente trabalho referente aos personagens 

fictícios aqui expostos visa, antes de mais nada, promover uma reflexão sobre uma 

das interpretações possíveis para aquilo que nos é apresentado por suas histórias, 

não como fórmula diagnóstica fechada, mas como objeto de estudo e ponderação 

entre a linguagem cinematográfica e psicanálise.  

Adentrando no campo das interpretações e reflexões trataremos em primeiro plano do 

caso de Norman Bates, do filme “Psicose”. Diferente de muitas obras cinematográficas 

que causam embaraços teóricos ao utilizarem conceitos da psicanálise de forma 

errônea, em “Psicose” de Hitchcock, podemos observar de fato que existem traços de 

uma estrutura psicótica em seu personagem principal, Norman Bates.  

A exacerbada ligação com a mãe e a ausência do Nome-do-Pai nesta relação 

mãe/filho está implícita nesta obra de Hitchcock. Não há durante o filme nenhuma 

citação do pai ou referências a essa figura durante o desenrolar da trama, ao contrário, 

existe uma grande prevalência materna nas decisões em que toma o personagem. 

O espectador comum de fato nota que exista algo de patológico em Norman, um 

homem em idade adulta, que procura a mãe para relatar a entrada de uma nova 

hóspede, na qual ele demonstra grande interesse e atração, como que para pedir-lhe 

“permissão” por sentir-se atraído por outra mulher. Notamos que a falta da castração 

de Norman, que o inscreveu dentro da psicose, fez com que ele se tornasse 



eternamente o falo de sua mãe, sem questionamentos, ele é aquilo que preenche o 

Outro materno – saturando a falta da mãe, Norman é o objeto que preenche a mãe; 

ele entra com a mãe numa relação dual que o alicia. (MILLER, 1997) 

Ao se tornar um só com esse Outro materno ocorre, além de uma condensação entre 

o sujeito e Outro, um tipo de despersonalização de Norman, ou seja, Norman e a mãe 

são um só para ele. Assim, Norman se sente traído por ela quando esta se relaciona 

com outro homem, procurando em outra pessoa um gozo que tinha a princípio na 

relação que tinha com o filho.  

Não suportando essa “traição” o personagem assassina a mãe e o namorado 

promovendo então o que Lacan teoriza como passagem ao ato. Sobre a passagem 

ao ato Lacan afirma: 

“O momento da passagem ao ato é o do embaraço maior do sujeito, com o 
acréscimo comportamental da emoção como distúrbio do movimento. É então 
que, do lugar em que se encontra – ou seja, do lugar da cena em que, como 
sujeito fundamentalmente historizado, só ele pode manter-se em seu status 
de sujeito –, ele se precipita e despenca fora da cena.” (Lacan, [1963-1964], 
2005, p. 129). 

Ao assassinar a mãe ao mesmo tempo em que Norman “se vinga” do Outro materno 

por sua traição, ele também rompe com uma parte de si. Não suportando a ausência 

da figura materna, Norman passa a encarnar-se como sua mãe e essa sua 

encarnação é um ato de certeza, um traço típico da psicose. Em nenhum momento o 

personagem acredita que está falando consigo mesmo ou que está vestido de mulher, 

mas acredita ser a própria figura materna que o aconselha, o reprime e que promove 

também a passagem ao ato quando assassina a hóspede Marion. 

Apesar de sua crença psicótica ao encarnar o Outro materno, Norman Bates, após o 

surto sofre de amnésia e retorna ao papel de si mesmo. Freud em “Recordar, repetir 

e elaborar” (1914-1996) diz que há casos nos quais o paciente não recorda coisa 

alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação, reproduzindo não 

como lembrança, mas como ação; repetindo sem saber que está repetindo. 

A teoria de Freud em “Recordar, repetir e elaborar”, bem como o tema das psicoses 

também pode ser discutido através do filme “Clube da Luta”, onde conseguimos 

observar que o personagem principal Jack, que sofre de insônia crônica, ao passar 

semanas sem dormir começa a ter alucinações onde conhece um outro homem 



chamado Tyler em um voo a trabalho. Após esse primeiro encontro ambos se tornam 

amigos inseparáveis. 

Durante o filme, temos indícios de que Tyler e Jack são a mesma pessoa, e que esse 

novo “amigo” é fruto do desencadeamento da psicose de Jack e que Tyler representa 

seu Outro eu. Ao viver como Tyler, ocorre um tipo de “apagamento de si” onde Jack 

sai de cena, tornando-se um narrador, e Tyler o grande protagonista. 

Ao viver em duplicidade como Jack-Tyler, o protagonista descobre-se uma nova 

pessoa, afinal Tyler é um homem com características opostas ao do personagem 

principal: carismático, corajoso, seguro de si, com espírito de liderança. No filme, 

percebemos que Jack acreditava na existência/consistência de Tyler, encarando-o 

como um amigo com quem compartilhava diálogos e experiências. Porém, no 

desfecho do filme Jack e o público tem a revelação que Tyler se tratava na verdade 

de uma alucinação, sendo fruto de um surto psicótico. 

Lacan (1955-56 [2010, p. 24]) afirma que na psicose o sujeito está completamente 

identificado ao seu eu com o qual ele fala, “[...] o sujeito fala literalmente com o seu 

eu, e é como se um terceiro, seu substituto de reserva, falasse e comentasse sua 

atividade”. O Outro na psicose é confundido com o pequeno outro, ou seja, o Outro 

não se apresenta como uma alteridade, mas como um duplo que precisa ser 

exterminado, pois a integridade do eu do sujeito fica ameaçada.  

O sujeito recebe a mensagem do Outro de forma invertida, mas ele acha que é o outro 

que fala e, assim, trata-se de uma “[...] incógnita na alteridade que caracteriza a 

ligação da palavra no nível em que ela é falada ao outro” (LACAN, 1955-56 [2010, p. 

p. 50])  

Tyler surge a partir de uma cisão da personalidade de Jack, encarnando a parte 

cindida de sua personalidade, o Ideal-do-Eu, uma invenção psicótica guiada pelo 

narcisismo – lembramos inclusive, que Freud no início de seu ensino considerava as 

parafrenias, esquizofrenias como neuroses narcísicas. 

Ao encarnar Tyler, Jack criou o clube da luta onde pode projetar toda sua 

agressividade reprimida. Um grupo de violência gratuita onde os participantes se 

encontravam para lutarem de forma extremamente agressiva até quase a morte. Jack 



vivendo como Tyler se tornou um líder influente e não se contentando apenas com o 

clube passou a planejar ataques terroristas à cidade. Ferrari (2006), aponta que ‘’com 

referência a agressividade, tanto Freud quanto Lacan situam-na como constitutiva do 

eu, na base da constituição do eu [...]’’ e afirmam que a agressividade existe na ordem 

libidinal, mas pode ser recalcada.  

Ao situarmos a psicose de Jack dentro do campo da paranoia, podemos inferir que foi 

através do retorno do recalcado que ele manifestou os sintomas da paranoia como 

alucinações auditivas e visuais. De acordo com Freud (1896), o sintoma primário da 

paranoia é a desconfiança e ele afirma também que o mecanismo que determina a 

paranoia é o mecanismo da projeção, onde o paranoico projeta como defesa psíquica, 

seus pensamentos ou sentimentos indesejáveis em outra(s) pessoa(s). 

A violência que permeia as atitudes do personagem ao encarnar o Outro eu é a 

exteriorização de seu sintoma, conforme descreveu Ferrari (2006), a manifestação de 

atos de violência praticados por Jack significa que é ‘’no sentido psicanalítico, a 

emergência de verdade que concerne ao gozo’’. Podemos observar perfeitamente na 

cena em que Jack e Tyler ao sair de um bar, lutam pela primeira vez no 

estacionamento e que Jack gostou da experiência. Logo após isso, o Clube da Luta é 

fundado.  

Em relação à essa cena do filme, Minerbo et al. (2006) disse: 

Na noite após a entrada no surto seu "novo amigo" lhe pede: "Bata-me com 
toda sua força". Seu lado Tyler o autoriza a viver e expressar sua violência e 
Jack vivencia seu potencial destrutivo, que, agora já desconfiamos, está na 
origem do surto. O que se vê, depois dessa primeira luta, surpreende o 
espectador: depois de apanhar bastante, Jack-Tyler está feliz, satisfeito, 
sente-se bem, como que saído de uma experiência revigorante. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As obras cinematográficas que englobam o sujeito psicótico, ajudam na contribuição 

dos estudos voltados para a clínica psicanalítica das psicoses, visto que através desta 

linguagem conseguimos estudar o sujeito, tirando da ficção e trazendo para o campo 

da realidade. 

Para Campos (2003), o cinema, cada vez mais sofisticado, busca realizar o desejo 

inconsciente com uma virtuosidade quase real. Assim sendo, o cinema tenta 



expressar o que o sujeito realiza em seu mais íntimo, de modo êxtimo as fantasias 

mais secretas, mostrando a universalidade partindo do singular. 

Daí a importância do estudo e da contribuição teórica a respeito da psicose através 

da arte cinematográfica como meio acessível de representação do sujeito e de sua 

constituição psíquica. Compreender o sujeito psicótico e realizar um trabalho clínico 

assertivo em psicanálise pode evitar o sofrimento e o grave adoecimento de tais 

pacientes bem como a prática de atos de violência e crimes contra a vida de outrem. 

Apesar de não existir a possibilidade de uma mudança na estrutura clínica do sujeito 

psicótico a proposta da psicanálise no trabalho clínico desses sujeitos é de auxílio não 

de “cura”, promovendo regressão do quadro do paciente adulto e evitando o 

desencadeamento de novos surtos. 
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