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RESUMO:  

O objetivo desse artigo é fazer uma análise do filme Clube da luta e sua relação com o conceito de estruturação 

das massas em Freud, principalmente.   
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 De acordo com Mano e Weinmann (2013) o filme Clube da luta, baseado no livro de 

1996 de Chuck Palahniuk – três anos antes de lançamento do filme, é totalmente voltado para 

a cultura do consumo e vem, desde o seu lançamento gerando inúmeras críticas e análises por 

parte de psicólogos e psicanalistas, seja por tentativas de ajustar as teorias para uma possível 

hipótese diagnóstica ou uma análise mais direcionada ao crescimento da violência na cultura.  

Para os autores, “clube da Luta traz à tona questões sobre a adolescência, ou, melhor dizendo, 

sobre uma adolescentização do sujeito contemporâneo.” (MANO, WEINMANN, 2013, p. 

219) 

 Vê-se que para Mano e Weinmann (2013) há uma ligação dos personagens do clube 

da luta com a adolescência e eles articulam a mesma da seguinte maneira: Para se tornar 

adolescente é necessária a saída de uma posição infantil da forma como o sujeito está em 

relação ao Outro, ou seja, ele deve deixar de ser enunciado por e passar a ser sua própria 
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enunciação.  Para isso é necessário o desacoplar de duas posições típicas dessa fase, 

puberdade e adolescência.  A primeira é marcada pela biologia e a segunda é marcada pela 

posição do sujeito em relação a linguagem.  Não havendo tal passagem, encontraremos 

“indivíduos de 15, 17, 19 anos que não experienciaram (e talvez jamais experienciem) 

qualquer coisa minimamente próxima ao que entendemos por adolescência, por causa de 

psicopatologias que os aprisionam em tempos muito primitivos na infância.” (MANO; 

WEINMANN, 2013, p. 220) É a partir daí que a adolescência se cruzaria com a temática do 

filme e seus respectivos personagens, pois esta seria a fase que se articula com a experiência 

de morte como forma de suportar a vida, “como se a iminência do encontro final com a 

castração pudesse conferir uma significação definitiva para um desamparo avassalador.” 

(MANO; WEINMANN, 2013, p. 221) O que teríamos no clube da luta seriam, então, apenas 

sujeitos tentando se haver de forma desordenada com sua passagem para a fase adulta.  

 O clube da luta é um local onde as pessoas se unem para bater e apanhar muito, para 

Minerbo (2006), o ato de apanhar se apresenta como a única maneira, na contemporaneidade, 

de não ser atraído pelo sistema e com isso manter sua autonomia.  Mesmo que, futuramente, o 

próprio clube sofra essa captação, a idéia inicial seria manter o mínimo de liberdade.  

   É necessário que ingressemos na história do filme, e para isso iremos partir da 

análise da Psicanalista Marion Minerbo, utilizando como base seu estudo realizado em 2006, 

a respeito do filme.  Para Minerbo (2006) o protagonista do filme nos é apresentado a partir 

de uma imagem de um sujeito “torturado” pela insônia crônica, que faz com que o mesmo se 

posicione de forma retraída e distante de qualquer encontro consigo e com um sintoma de 

angústia que o posiciona cada vez mais longe de qualquer convívio social.  A vida do 

protagonista é exprimida por um vazio existencial constante acompanhada de uma vontade 

insistente de morrer.  Comprador contumaz de objetos caros aos quais atribui a missão de 

preenchimento do seu narcisismo nitidamente precário, utilizando a lógica do comprar para 

ser, possivelmente, ele tenta compensar aquilo que não é em suas relações, mais 

objetivamente, sua submissão excessiva com o seu chefe. 

 O excesso de falta de sentido que permeia a vida de Jack, nome do protagonista, acaba 

direcionando o mesmo para uma saída que segundo Minerbo (2006) produz um sintoma de 

massa a partir de um sintoma individual.  Jack, por não suportar mais sua insônia crônica, vai 

pedir ajuda para esse sofrimento a um médico que imediatamente o incita, de forma nada 

humanizada, a repensar sua dor expondo que sofrimento de verdade é o que se vê em grupos 

de auto-ajuda de homens com câncer de testículo.  Essa falta de acolhimento do médico faz 
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com que apareça, poucos minutos a frente, a figura de Tyler, “essa imagem já faz parte do 

pródromo do surto psicótico que o acometerá.” (MINERBO, 2006, p. 152)  Jack, como era de 

se imaginar, devido a urgente necessidade de preenchimento, acata a ironia do médico como 

ordem e inicia sua romaria por vários desses grupos de auto-ajuda e com isso começa a se 

alimentar da extrema dor física desses sujeitos com doenças terminais.  Essa identificação o 

faz entrar em contato com seu próprio vazio, além do grande acolhimento que recebe de todos 

os membros.  Nesse momento ele conhece Bob, um personagem literalmente castrado devido 

a um câncer e com seios grandes devido ao tratamento com hormônios.  Segundo Minerbo 

(2006) Bob representaria uma figura grotesca e afetuosa com um par seio/pênis e marcado 

pela dor física e moral que sua condição impõe proporcionando imediatamente uma 

identificação com Jack, um sujeito sem virilidade, potência e afirmação narcísica. Ao final 

dessas sessões grupais, todos se abraçam e choram. Jack é acolhido pelos seios de Bob!  Após 

isso, Jack finalmente dorme.  É através da escuta e do acolhimento que Jack consegue dar 

nova vida a si mesmo. Porém, a pulsão não cessa, não se satisfaz e com isso pede mais que 

um grupo, Jack é adicto consumista e não “se furtaria” de seguir a lógica do mais além do 

principio do prazer, sendo assim, ele se torna dependente de grupos de pessoas que sofrem.   

 Jack vê nesses grupos o oposto do que a civilização ordena que façamos com nossas 

feridas narcísicas: esconda suas dores e se coloque como vencedor!  O contrário acontece lá, 

pode-se mostrar como se é.  Dessa forma, os grupos assumem o lugar de uma grande família 

acolhedora, “o que vai dando algum lastro afetivo e contornos psíquicos a Jack.” (MINERBO, 

2006, p.153) 

 David Fincher, diretor do filme, muito sabiamente insere no momento exato algo que 

mudaria totalmente a linearidade da história de Jack.  Aparece alguém que tem o mesmo 

sintoma que ele.  Marla! Personagem saudável, porém doente do mesmo mal que acomete 

Jack, a falta de sentido e com a mesma saída psíquica: adicção em grupos de auto-ajuda.  Jack 

se sente ameaçado e afirma: “a mentira dela refletia a minha”.  E segundo Minerbo (2006) 

Marla funcionará como um objeto externo com muito investimento por parte de Jack e que o 

salvará da loucura ao final da trama. 

 A neurose de Jack se “ausenta” a partir daí. Ele conhece Tyler Durden em uma viagem 

de avião e inicia assim seu surto.  Tyler é um sujeito, representado no delírio de Jack, nada 

convencional, vive de fabricar sabão com gordura humana, que para Minerbo (2006) 

representaria um excesso da metáfora do consumo supérfluo que fazia parte da vida de Jack.  

Ao chegar dessa viagem de avião, Jack percebe que seu apartamento explodiu e a única coisa 
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que vê são seus bens caros fragmentados pela rua.  Possivelmente isso seria uma 

representação do seu surto. 

 Com seu apartamento explodido e seus bens fragmentados, uma metáfora de entrada 

no surto, Jack vai ao encontro de Tyler que o leva pra casa que é o oposto de tudo aquilo que 

representava o apartamento de Jack.  Tyler vive em uma casa imensa, velha e totalmente 

destruída.  “Agora ele habita a psicose franca. A casa retrata bem essa atmosfera afetiva: é um 

lugar lúgubre em que tudo está em ruínas, um lugar sufocante, reflexo do que Jack vive 

interiormente.” (MINERBO, 2006, p.154) 

  Faz-se importante pontuar que é somente após algum tempo de filme que percebemos 

que Tyler é Jack.  Este produz Tyler como seu oposto, forte, corajoso e extremamente 

carismático, além de viril e seguro de si.  “Enfim, parece ter conseguido ser sujeito de seu 

próprio desejo, conduzindo sua vida como bem lhe parece.” (MINERBO, 2006, p. 154) Ou 

seja, Tyler é o ideal de ego de Jack, que introjetado se torna seu próprio ideal, como é comum 

na psicose.   

 Em uma das cenas, Tyler pede a Jack que o espanque e com isso ele, autorizado pelo 

seu delírio, expressa sem amarras e limites o seu lado violento e destrutivo, “que agora já 

desconfiamos, está na origem do surto.” (MINERBO, 2006, p.155) Na verdade, Jack se agride 

consideravelmente, se sente feliz com isso, se sente vivo, para Minerbo (2006) essa dor física 

dá sentido aos limites da existência de Jack formando um Eu coeso, onde o registro da dor 

venha a representar a passagem do eu corporal para seu eu psíquico.  As lutas do filme 

representam o alivio da dor psíquica, onde todo sofrimento físico estanca a dor de existir. E é 

através dessas lutas que o Clube da luta se funda.  E é nesse momento que o surto psicótico de 

Jack se transforma em um fenômeno de massa, onde muitos homens aderem por identificação 

essa maneira de colocar sentido em suas vidas.  É no clube da luta que os homens resgatam 

seu narcisismo e com isso reestruturam sua identidade.  O clube da luta é um sucesso 

nacional.     

   

 

O narcisismo dos membros do grupo se sustenta totalmente no fato de pertencerem 

ao Clube da Luta, o que os torna, a seus próprios olhos, superiores aos outros. Em 

termos freudianos, estão muito próximos do ideal do ego proposto pelo líder. 

(MINERBO, 2006, p.156)  
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 Percebe-se a importância de analisarmos, a partir das obras de Freud, como a massa 

estruturada a partir desse filme seria possível.  Em Freud (1914) para que o Eu se desenvolva 

é necessário um distanciamento do processo primário do narcisismo com um posterior esforço 

para retornar a essa posição.  Esse distanciamento do Eu se dá pelo deslocamento da libido 

para um ideal vindo de fora, e com isso a geração de uma satisfação vinda desse ideal.  

Quando os sujeitos concentram esse ideal em um mesmo objeto, cria-se uma massa e não 

importará quais sejam o número de diferenças que possuem, pois “o simples fato de se terem 

transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Esta alma os 

faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria 

isoladamente.” (Le Bon Apud Freud, 1921, p.10) 

 

 

A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo 

inconsciente [...] Não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a realização dele. 

Tem o sentimento da onipotência; a noção do impossível desaparece para o 

indivíduo na massa. (FREUD, 1921, p.18) 

 

 

Nota-se que as massas tendem a se tornar violentas e com pouca racionalidade, sendo 

assim, para o julgamento da moralidade das mesmas deve-se levar em consideração que uma 

vez inseridos nas massas “todas as inibições individuais caem por terra e todos os instintos 

cruéis, brutais, destrutivos, que dormitam no ser humano, [...] mas as massas são também 

capazes, sob influência da sugestão, de elevadas provas de renúncia, desinteresse, devoção a 

um ideal.” (FREUD, 1921, p.19) De acordo com Mezan (2006) é através da neutralização das 

pulsões de morte da civilização, metamorfoseadas em agressividade, que consistirá o 

essencial cultural. 

  

 

Somos lembrados de como esses fenômenos de dependência fazem parte da 

constituição normal da sociedade humana, de quão pouca originalidade e coragem 

pessoal nela se encontram, do quanto cada indivíduo é governado pelas atitudes de 

uma alma da massa, que se manifestam como particularidades raciais, preconceitos 

de classe, opinião pública etc. A influência da sugestão torna-se um enigma ainda 
maior quando concedemos que é exercida não só pelo líder, mas também por cada 

indivíduo, um sobre o outro [...] (FREUD, 1921, p.60) 

 

 

A partir do Mal-estar da civilização de 1930, a destrutividade do homem é colocada 

em destaque. “Não é mais surpreendente, a esta altura, encontrar a agressividade como 

tendência constitucional do ser humano.” (MEZAN, 2006, p.388) Ainda de acordo com 
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Mezan (2006) todo esse “mal-estar” apontado por Freud tem como maior derivação a 

repressão da agressividade e nem tanto a sexualidade, essas duas não se apresentam isoladas, 

porém é na primeira que as barreiras psíquicas terminam por se apresentar mais. 

 

 

O sacrifício imposto ao homem, porém, é para Freud mais poderoso do que as 

possibilidades de satisfação pulsional oferecidas pela cultura, e isso não apenas 

devido às limitações crescentes impostas à sexualidade, analisadas anteriormente, 

mas também e, sobretudo por causa da coerção, muito violenta, das tendências 

agressivas. É por meio do superego e do sentimento de culpabilidade que se dá essa 
coerção; cabe agora, portanto, estudar mais de perto a vertente cultural desses 

elementos psíquicos. (MEZAN, 2006, p.388-389) 

 

 

 

Vê-se a importância de nos atermos a essa coerção da agressividade e com isso tentar 

entender o que pode acontecer com as pulsões nesse regime civilizatório coercitivo.  Para 

Mezan (2006) em relação à pulsão de morte, há menos alternativas, pois a sua exteriorização 

de forma agressiva fará com que uma parcela se alie à libido, a outra ficando em estado livre 

para defesa ou ataque, porém sua maior parte será reintrojetada. O “superego vai assumir essa 

função e exercer contra o ego a agressividade que este teria preferido exercer contra outros.” 

(MEZAN, 2006, p.389) Sendo assim, ego e superego se relacionarão sob uma tensão gerando 

culpa. 

O final do filme mostra um Jack disposto a se livrar de Tyler, possivelmente 

ocasionado pela morte de Bob que proporcionara a recuperação do lado humano que alcança a 

alteridade do objeto.  Para que Tyler se vá, Jack dá um tiro em si mesmo para “morrer a ilusão 

psicótica de ser o ego ideal e tudo poder.” (MINERBO, 2006, p.158) 

 Para concluir, percebemos no filme que é possível, através de um delírio individual, 

um fenômeno de massas surgir.  Isso pode ser dar pelo alto nível de identificação com o 

mesmo.  No filme isso mostra-se pela falta de sentido que acometia grande parte daqueles 

sujeitos e o clube da luta, fundante em um delírio individual, também serviria como 

encobridor de outros delírios individuais. 
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