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Resumo 

A crítica à sociedade de consumo pela visão do filme Clube da Luta traz uma temática que 

aborda a crítica à sociedade de consumo contemporânea, de acordo com o que é mostrado 

no filme. Para a pesquisa, foi necessária a utilização da análise de conteúdo para observar e 

refletir sobre os diálogos, as narrações da personagem principal e os ambientes das 

sequências do filme, escolhidas para serem analisadas. As sequências escolhidas são 

consideradas importantes para a construção da trama porque mostram a evolução da 

personagem principal: de um homem alienado que pensa apenas em ter um bom 

desempenho no trabalho para consumir e ter certo status perante os outros para um homem 

que passa a criticar o consumismo e praticar atos de vandalismo como uma forma de 

protesto. 
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Introdução 

A temática a ser estudada nesta monografia é a crítica à sociedade de consumo 

pela visão do filme Clube da Luta. A motivação para estudar este tema se deu após ver a 

trama e, em muitas ocasiões, fazer distintas leituras sobre como o assunto é tratado no 

filme. O fato de se vivenciar na sociedade de consumo e criar reflexões sobre esta, é 

possível ter uma compreensão mais crítica sobre o status quo, isto é, sobre a atual situação 

desta sociedade. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise de conteúdo das mensagens 

sobre a sociedade de consumo exibidas nas sequências do filme Clube da Luta. As 

sequências escolhidas para a análise foram: a apresentação da vida do personagem 

principal, o momento em este conhece Tyler Durden, outro personagem de grande 

importância para a trama, a criação do Clube da Luta, um clube em que homens se reúnem 

para realizar combates corporais e extravasar suas angústias. Também serão analisadas as 

sequências em que os membros do Clube da Luta passam a realizar atos de vandalismo 
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como forma de protesto e o desfecho do filme. Para construir um embasamento teórico que 

contribui na análise de conteúdo, foi feita uma pesquisa bibliográfica. 

Sociedade de Consumo Contemporânea  

A sociedade de consumo
4
 contemporânea é caracterizada por uma nova maneira 

de se consumir, ainda sendo baseada no consumo de massas, porém outra mais hierárquica, 

voltada para o consumo individualizado, diferenciado, segmentado etc. (SEVERIANO, 

2001). É como se a própria sociedade utilizasse ainda mais do consumo para formar um 

distanciamento entre os indivíduos, fazendo com que seja percebida com maior intensidade 

a ideologia do “individualismo”.  

Uma característica fundamental da sociedade de consumo é a valorização do 

status. Tese sustentada por Lívia Barbosa (2004) que, no contexto desta sociedade atual, 

acredita a autora que o consumo sinaliza individualidade e auto expressão. Barbosa (2004) 

afirma que a roupa, o corpo, dentre outros objetos são considerados indicadores de 

individualidade, não a determinação de um grupo de status.  

A sociedade apresenta variadas opções de escolha para que os indivíduos 

comprem. O que constrói uma aparente liberdade de escolha do que se quer consumir, mas 

o indivíduo deve escolher uma opção que pareça mais “aceitável” para a sociedade.  

A dita “democracia” baseia-se, pois, na capacidade de “eleição 

individualizada”, na “livre escolha” dos bens de consumo. Nesta 

perspectiva, os homens, supostamente, não teriam mais que aderir, 

indiferencialmente, a qualquer proposta de consumo, como à época do 

consumo de “massas”, visto que agora o sistema os “reconhece” em suas 

“diferenças” [...]  (SEVERIANO, 2001, p. 84). 

 É também a tese sustentada por Verlaine Freitas (2003) ao afirmar que os meios de 

comunicação de massa reforçam este comportamento.  

Os produtos fornecidos pelos meios de comunicação de massa passam a 

ideia de que as necessidades que eles satisfazem são legítimas, próprias 

dos seres humanos como seres livres, que podem exercer seu poder de 

escolha, quando, na verdade todas as opções são sempre pensadas a partir 

de um princípio que torna todas as alternativas idênticas, pois todas 

acabam sendo meramente mais uma oportunidade de exercer o poder de 

compra (FREITAS, 2003, p. 18). 

A própria sociedade capitalista incentiva o consumo, fazendo com que o 

trabalhador sofra pressões da sociedade de consumo de massas para consumir. O mercado 
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estimula este comportamento, aumentando os salários ou criando facilidades de 

pagamento/financiamento, como incentivos ao consumo, consequentemente a uma maior 

produção. 

O acesso das pessoas a essas mercadorias é consequência da distribuição 

de recursos materiais (dinheiro) e culturais (gosto, estilo de vida etc.) no 

interior da sociedade, a qual é, também, consequência das relações de 

mercado – salário e classe social. A mesma relação que instaura o 

assalariado instaura o consumidor. A cultura do consumidor é, portanto, a 

cultura de uma sociedade capitalista e é estruturalmente incompatível com 

uma economia planejada ou com leis suntuárias (BARBOSA, 2004, p. 

33). 

O fato de possuir o carro do ano, o celular de última geração com diversas 

utilidades, as roupas de grifes famosas e o apartamento luxuoso em um bairro que não seja 

modesto fazem com que a pessoa se sinta superior a outrem. Isso é mostrado 

exacerbadamente nas propagandas veiculadas pela mídia, como as de perfume, de carros, de 

vestuário e bebida. O indivíduo que tem acesso aos meios de comunicação poderá pensar 

que, consumindo aquelas coisas, será aceito pela sociedade. Irá pensar que é somente a 

partir dessa ideia que poderá se constituir como uma pessoa de verdade, como se a 

identidade dele dependesse das coisas que ele possui. 

Canclini (1999) se filia a essa ideia, contudo, o autor tem uma visão um tanto 

quanto otimista da sociedade de consumo, acreditando que o consumo faz com que o 

indivíduo possa se tornar um cidadão, dotado de direitos e propondo mudanças na 

sociedade. 

Mas, não é somente pelo fato de consumir produtos e bens de serviços que o 

indivíduo passa a ter a ideia de auto expressão ou status. Isso acontece quando os meios de 

comunicação, como o cinema, impõem a ele que possua o melhor modelo físico, a mais 

oportuna posição social, a formação intelectual mais apropriada, o vestuário mais elegante, 

as músicas mais modernas, o pensamento mais digno. 

Os estudos sobre o consumo cultural mostram que quanto mais jovens são 

os habitantes mais seus comportamentos dependem antes dos últimos 

circuitos do que dos primeiros. Nas novas gerações as identidades se 

organizam menos em torno dos símbolos histórico-territoriais, os da 

memória pátria, do que em torno dos de Hollywood, Televisa ou Benetton 

(CANCLINI, 1999, p.p. 62-63). 

 Já Severiano (2001) mostra uma visão diferente à de Canclini. A autora afirma que 

os meios de comunicação de massa impõem escolhas à vida do indivíduo. No entanto, este 

não consome para mostrar que é um cidadão, mas sim, para demonstrar que possui 
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reconhecimento (status), afirmando que o produto que o indivíduo possui dá significado 

para ele.  

Os meios de comunicação de massa, entre eles o próprio cinema, reforçaram e 

reforçam o consumismo na sociedade contemporânea. 

Cinema – Arte, Linguagem e Técnica 

O cinema adquiriu as funções de retratar e/ou adaptar a realidade da população 

fazendo a alegria e despertando outras sensações naqueles que gostam de ir ao cinema para 

assistir filmes. Carrière (2006) afirmava que o cinema era uma forma de arte de compor e 

realizar filmes para serem projetados, sendo um símbolo e um motor de uma nova 

mentalidade de lazer cultivado no início do século XX, para as classes menos favorecidas.  

Este também pode ser considerado como  

uma forma de expressar as percepções das pessoas, do mundo, do 

universo. No cinema pode-se contar uma história da forma que se desejar. 

Pode-se organizar o tempo e o espaço. Pode-se eternizar a imagem 

magicamente, iluminando-a e musicando-a (RAMOS, 2009, p. 57). 

O cinema, logo após a sua criação, foi se tornando uma nova espécie de 

entretenimento, um substituto para os espetáculos de teatro e de circo, muito aproveitados 

pelo grande público. Pintores, músicos, literários e escultores vanguardistas viam este novo 

meio de comunicação com desconfiança e preconceito. Afinal, o cinema era uma forma de 

entretenimento da maioria da população, que alcançava lugares em que a verdadeira arte 

não era veiculada e nem queria ser (CAROLLI, 2009). 

Chegaram os anos 1920 e nesta década apareceram dúvidas e inquietações dos 

que realizavam filmes. Nogueira (2010) afirma que neste período de inquietações o objetivo 

era saber o que era e o que se fazia no cinema, como entendê-lo, qual a finalidade. É 

quando aparecem as primeiras reflexões teóricas, abordagens críticas, caracterizações 

artísticas, atingindo depois o seu apogeu criativo.  

O cinema, invenção recente dentre muitas outras do Ocidente 

industrializado era o produto do encontro histórico entre teatro, 

vaudeville, music hall, pintura, fotografia, e toda uma série de progressos 

técnicos. Assim, ajudava a exaltar as qualidades da civilização branca de 

classe média que lhe deu origem (CARRIÈRE, 2006, p. 11) [grifo do 

autor]. 

O cinema foi um grande representante da experimentação e da ousadia, do risco 

e da esperança. “O cinema enquanto arte-técnica, que tanta novidade e espanto transportava 

era escrutinado, estudado, analisado, e aclamado segundo os mais diversos critérios e 

pretextos.” (NOGUEIRA, 2010, p.p. 39-40). 
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O cinema se fez cinema-arte também quando os cineastas transformaram 

os filmes em reflexos de uma personalidade coletiva que expressava sua 

subjetividade. Coletiva porque é evidente a intervenção da equipe no 

produto filme, mas lembrando que é dada ao diretor a capacidade e 

responsabilidade de potencializar, decidir e conduzir a forma e a estética 

da expressão dessa obra (CAROLLI, 2009, p. 5). 

Carrière (2006) atesta que o cinema é uma espécie de entretenimento formado 

por uma miscelânea de artes, as quais vieram em uma época anterior ao cinema, como a 

pintura e a fotografia, sendo empregadas a favor das diferentes formas de efeitos especiais. 

“[O cinema] É uma arte em movimento, uma arte apressada, uma arte em incessante 

solavanco.” (CARRIÈRE, 2006, p. 15). O cinema, portanto, nunca foi uma arte estagnada, 

pois, desde a sua criação, esteve em constante evolução. Com o tempo, o que foi iniciado 

como um registro da realidade humana logo ganhou contornos ficcionais e, desde então, 

não parou mais de se recriar.  

Há algo de específico no cinema se comparado com outras artes. A busca por 

uma evolução na realização das tramas incitou vários debates ao longo da história 

cinematográfica. Há no cinema, portanto, algo que, de um ponto de vista técnico como 

artístico, sucede no cinema que não sucede em outras artes. Pois, 

a especificidade de cada disciplina artística reside no meio que ela 

utiliza para produzir uma impressão artística, quer dizer, o meio 

suscetível de produzir uma impressão, um efeito sobre o público e 

suscitar esta ou aquela emoção, independentemente do assunto 

escolhido (NOGUEIRA, 2010, p. 20). 

Este autor afirma que as artes deixam impressões e interpretações para cada 

indivíduo, seja uma exposição de telas ou a exibição de um filme dramático. Cada um que 

vir as obras ou um determinado filme terá um sentimento diferente, podendo até refletir 

sobre o que viu ou apenas ver a arte como uma forma de entretenimento, sendo considerada 

uma necessidade básica aos seres humanos. É o que Chaui (2006) afirma que os seres 

humanos necessitam vitalmente do lazer e do entretenimento. 

A característica principal do entretenimento não é apenas o descanso, mas 

também o passatempo. Este remete à hora do ciclo vital de reposição de energias (CHAUI, 

2006). Isso faz lembrar o protagonista do filme Clube da Luta, Jack, cuja maior 

preocupação é conseguir uma maneira de dormir bem, para produzir bem em seu trabalho; 

para então consumir mais produtos e passar uma boa imagem para os outros.              

O entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu sentido 

amplo e antropológico, pois é a maneira como uma sociedade inventa seus 

momentos de distração, diversão, lazer e repouso. No entanto, por isso 

mesmo, o entretenimento se distingue da cultura quando entendida como 
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trabalho criador e expressivo das obras de pensamento e de arte (CHAUÍ, 

2006, p. 21). 

A primeira ideia que se teve, quando da criação do cinema, talvez não tenha 

sido outra função que a do entretenimento, a da diversão. O homem, fatigado de trabalhar 

sempre procurou artifícios para amenizar o cansaço do trabalho e o levassem ao ócio e a 

distração (LOPES, 2009). 

Quando o indivíduo chega a casa depois de um fatigante dia de trabalho, o que 

ele fará em suas horas de repouso? Assistir a telejornais, telenovelas ou a filmes que são 

exibidos nas emissoras de televisão aberta. No caso de suas horas livres nos finais de 

semana, o indivíduo se dedica a assistir televisão ou realizar outras atividades que sirvam 

como uma espécie de passatempo. Ou ir assistir a um filme em uma sala de cinema no 

shopping ou alugar filmes para assistir na própria casa.  

Muitos dos que gostam de assistir vídeos também vão aos cinemas, mas, 

então, tão importante quanto o filme é o passeio com a família, a reunião 

com os amigos e a saída noturna: sai-se de casa para desfrutar, além do 

filme, a ritualidade anterior e posterior à exibição (CANCLINI, 2008, p. 

25). 

O cinema pode ser visto também como um exemplo de cultura massificada, um 

tipo de arte que se tornou acessível à grande população por ser produzida em larga escala 

(FREITAS, 2012). Em um âmbito artístico que busca ter vínculos com o contexto 

sociocultural da época, ocasionou a necessidade de se produzir uma arte que estivesse em 

harmonia com a efervescência do binômio produção/consumo.  

Essa chamada cultura massificada é aquela em que o grande público pode ter 

acesso a obras de artistas plásticos, anteriormente só vistas em galerias de arte, por 

exemplo. O mesmo acontece com obras cinematográficas, antes consideradas como filmes 

de arte; são os chamados filmes blockbusters
5
.  

O cinema foi, em seu surgimento, a mais técnica das artes. Nos dias de hoje, a 

sua aprendizagem e a sua apreciação são determinadas pela sua condição arte-técnica. As 

potencialidades da técnica cinematográfica, nos seus variados elementos, não deixaram de 

seduzir os cineastas (NOGUEIRA, 2010). 

As técnicas cinematográficas não deixaram de evoluir e, nos dias de hoje, elas 

se juntaram em torno do computador e da linguagem digital. Tal inovação colocou em 

questão a capacidade de mimese das imagens cinematográficas. (FREITAS, 2002). 

                                                 
5
 “Os blockbusters são filmes considerados comerciais que, em sua maioria, tem custo alto de produção (por 

conta do cachê dos atores e dos efeitos especiais), custos de lançamento também elevados e às vezes próximos 

ou superiores aos custos de produção (em razão do número elevados de cópias e da publicidade massiva)” 

(MASCARELLO, 2006, p. 349).   
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 Durante tempos, a representação fílmica foi tida como mediadora, permitindo 

que uma coisa que não estivesse aqui no momento (a realidade) voltasse sob outra forma (a 

imagem). Levando em consideração o aspecto subjetivo das imagens e relacionando-as com 

a fusão existente entre a complexidade do cinema e a sua técnica, o cinema é considerado, 

hoje em dia,  

como uma interação obtida entre a construção de um produto originado de 

condições materiais específicas e a autonomia do filme como produção 

artística composta de recursos técnicos (o enquadramento, a luz, a 

fotografia, o som) que dão um significado particular à imagem (FREITAS, 

2002, p. 27). 

Anteriormente, os filmes eram compostos apenas pelas imagens, sem som dos 

diálogos. Hoje, já se tem toda uma série de recursos para otimizar a cena do filme, como 

efeitos especiais, trilha sonora escolhida adequadamente e a iluminação. Mas não foi 

somente a captação e a edição de imagens que passaram por avanços tecnológicos, o som 

também foi beneficiado por estes avanços.  

Hoje, a tecnologia digital permite que a trilha sonora de um filme de baixo 

orçamento seja tão boa quanto à de um filme de alto orçamento (RAMOS, 2009). Para 

embalar as cenas de ação do filme, o filme Clube da Luta se utiliza de recursos técnicos em 

sua trilha sonora, composta pela dupla norte-americana The Dust Brothers.  

A linguagem cinematográfica pode ser chamada de o conjunto de planos, 

ângulos, movimentos de câmera e recursos de montagem que compõem o universo de um 

filme (NOGUEIRA, 2010). O cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, diretor do polêmico 

Salò ou os 120 dias de Sodoma (Salò o le 120 giornate di Sodoma),  afirmava que a 

linguagem do cinema é um instrumento de comunicação segundo o qual se analisa de modo 

idêntico nas diferentes comunidades a experiência humana, em unidades que reproduzem o 

conteúdo semântico e dotadas de uma expressão audiovisual (NOGUEIRA, 2010). 

O cineasta queria afirmar que a linguagem faz com que o cinema se transforme 

em um instrumento de comunicação que analisa a vida dos seres humanos não apenas 

através dos sons transmitidos, mas também através das imagens, dos gestos. É considerada 

também por Carrière (2006, p. 24):  

[...] ao mesmo tempo desordenada e efusiva. Não exige nada da mente, 

pois procura negar cérebro e olho no momento em que eles precisam 

estabelecer contato, assim como tenta causar um curto-circuito no nervo 

ótico, estimulando diretamente a visão e a audição, sem o benefício de um 

intermediário.  

A linguagem do cinema tem um importante auxílio, sendo uma linguagem que 

diz às pessoas o que se deve ou não fazer, mesmo sendo regras, ensinamentos ou métodos 
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para quebrar ou romper. Além disso, a linguagem cinematográfica é composta de uma 

pluralidade de materiais que não são circunscritos em um conjunto limitado, finito. 

(NOGUEIRA, 2010).  

Clube da Luta é um filme que contesta o consumismo, através de mensagens 

implícitas e explícitas mostradas em suas cenas ao mesmo tempo é produto da indústria 

cultural. A partir disso, é importante discutir esta relação de o cinema ser utilizado como 

um meio de contestação e crítica à sociedade e ser um produto industrial. 

A Contestação na Indústria Cinematográfica Norte-Americana 

Desde o início, o cinema norte-americano foi aclamado como um veículo livre 

de qualquer tradição, distante da mácula da cultura europeia. Este veículo foi recebido 

abertamente devido à sua capacidade de expurgar os guardiões da cultura, oferecendo a 

possibilidade de distanciamento de uma noção de cultura destinada ao consumo exclusivo 

das elites. Machado (2009) afirma que o cinema atendeu ao gosto da classe média europeia 

como uma grande maravilha tecnológica. Já nos Estados Unidos, o cinema atendeu às 

vontades da classe operária como uma arma cultural. Uma arma que era utilizada como 

forma de entretenimento. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram o surgimento e a consolidação da 

televisão nos lares norte-americanos, como consequência, o início de um declínio do 

cinema, fazendo com que este atravessasse um período de instabilidade.  

Se na década de 1950, o cinema fora substituído pela TV como principal 

fonte de entretenimento nos EUA, na de 1960, a própria ida ao cinema 

sofre profundas alterações, com destaques para dois efeitos do processo de 

suburbanização da classe média – a obsolescência das salas das grandes 

cidades e o estabelecimento do circuito do drive-in (que irão aprofundar o 

fenômeno da juvenilização das audiências) – e para a consolidação do 

espaço mercadológico do cinema de arte e ensaio (MASCARELLO, 2006, 

p. 345).  

É nesta época  que surge um novo movimento cinematográfico incluído na 

indústria norte-americana. Nascia a Nova Hollywood ou cinema neoclássico, movimento 

surgido na década de 1960, com influências da Nouvelle Vague francesa e tendo como 

maiores expoentes os diretores: Woody Allen (Noivo Neurótico, Noiva Nervosa/Annie 

Hall), Martin Scorsese (Taxi Driver), Francis Ford Coppola (O Poderoso Chefão/The 

Godfather) e Stanley Kubrick (Laranja Mecânica/Orange Clockwork) (OPPERMAN, 

2001). 

O movimento tem seu auge em 1967, com o filme Bonnie e Clyde – Uma rajada 

de balas, dirigido por Arthur Penn. Despontou em Hollywood um cinema que, não apenas 
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alia procedimentos clássicos e modernos, como também por explorar temáticas americanas 

de uma ótica predominantemente crítica, obtendo sucesso num significativo contingente de 

crítica e de público (MASCARELLO, 2006). 

Os filmes da Nova Hollywood possuíam um olhar liberal que os fazia rejeitar a 

afirmação, propondo um ceticismo cultural. Esses filmes trazem protagonistas indecisos, 

contraculturais e marginais, de objetivos frequentemente mal definidos e, em última análise, 

inalcançados, contrastando com as figuras heroicas e tipicamente bem sucedidas 

(MASCARELLO, 2006). 

Quase nesta mesma época, entre as décadas de 1970 e 1980, surgiram os filmes 

chamados de blockbusters, filmes que são considerados grandes sucessos do cinema e que 

perduram até os dias de hoje. Seus principais diretores são George Lucas, com o filme-

franquia Guerra nas Estrelas/Star Wars; Steven Spielberg (Tubarão/Jaws) e John Badham 

com o filme que lançou a moda das discotecas: Os embalos de sábado à noite/Saturday 

Night Fever 

Os blockbusters têm como característica a rápida “queima” do filme do 

circuito primário de exibição nas salas de cinema, não importando o quão 

positivo seja o boca-a-boca, já que eventuais prejuízos de bilheteria, 

através da lógica do high concept, poderão ser compensados nos mercados 

secundários de exibição, bem como através dos produtos conexos 

(MASCARELLO, 2006). 

São filmes que não comercializam apenas um produto, mas vários produtos a 

partir desses filmes: roupas, brinquedos eletrônicos, edições de luxo de DVD com horas 

extras do filme etc. (MASCARELLO, 2006). 

Um exemplo de filmes blockbusters é a franquia Parque dos 

Dinossauros/Jurassic Park (1993) que, no próprio filme, podia-se ver a mesma loja de 

souvenires, encontrada nas salas de exibição da trama. Outro exemplo é o próprio filme 

Clube da Luta, fracasso mundial nas bilheterias de cinema, mas um grande sucesso de 

vendas em DVD. 

O filme Clube da Luta 

Clube da Luta
6
 é um filme norte-americano do gênero dramático que foi 

lançado em 1999, pelo diretor David Fincher, baseado na obra homônima do escritor Chuck 

Palahniuk. Estrelado pelo galã de Hollywood, Brad Pitt, com quem Fincher também 

trabalhou em Seven – Sete Crimes Capitais (1997); o ator indicado ao Oscar por sua 

                                                 
6
 Clube da Luta (Fight Club). Direção de David Fincher. EUA. Fox 2000 Pictures/ Regency Enterprises. 20th 

Century Fox Film Corporation.1999. 140 min. 35 mm: son., color. 
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atuação em As Duas Faces de um Crime/ Primal Fear (1996), Edward Norton; e a atriz 

britânica Helena Bonham Carter.  

Edward Norton é o protagonista e narrador da trama chamado de Jack, mas este 

não é o seu verdadeiro nome. Jack é o personagem de um livro que a personagem de 

Edward Norton encontrou na casa de Tyler Durden, personagem vivido por Brad Pitt.  Jack 

trabalha como coordenador de recall em uma companhia de automóveis, totalmente 

inserido em uma sociedade de consumo.  

O personagem principal tem problemas para dormir e acredita que, tomando 

remédios controlados poderá dormir bem, para trabalhar bem, comprar objetos para si e 

para o seu apartamento e ser considerado bem visto pelos outros; essa ideia aparece como 

um ideal de vida a ser conquistado, comprando mobílias caras para o seu apartamento e 

roupas de marcas famosas para o seu guarda-roupa. 

Norton, como narrador, faz ainda uma ironia ao comprometimento das pessoas 

com os bens de consumo, nos quais são valorizados mais os valores associados à marca do 

que as qualidades e as suas ideias. Em um dia, no trabalho, diante de uma máquina de 

Xerox, “o protagonista a analisa e projeta a amplitude de seu poder dizendo: ‘Quando a 

exploração estelar se concretizar serão as corporações que darão nome a tudo. Galáxia 

Microsoft. Planeta Starbucks’.” (BREA, 2006, p. 6). 

[...] percebendo-se prisioneiro de um círculo vicioso entre trabalho e 

consumo, aceitos como legais, embora considerados por ele como imorais, 

não vê uma saída possível. Começa a sofrer de insônia e, por seis meses, 

percebe alterações da realidade e, obviamente, decréscimo da eficiência 

(PIMENTEL, 2006, p. 58).  

Em um determinado período, o personagem passa a sofrer de insônia, ele pede 

socorro a um médico que receita a ele um sono tranquilo e saudável, sem o efeito de 

remédios. Norton argumenta que seu problema é grave e está sofrendo. O médico 

recomenda ver sofrimento de verdade em um grupo de ajuda para homens com câncer. Em 

meio à tragédia vivida pelos outros, em dores e sofrimentos que não são seus, ele se vê 

“salvo” do seu drama pessoal. Nos grupos de apoio para vítimas de doenças letais e das 

violências as mais diversas, “ele se descobre privilegiado e, nessa mórbida comparação, 

entre soluços de solidariedade e de autopiedade, obtém o antídoto para sua consciência 

autodestrutiva e impiedosa.” (PIMENTEL, 2006, p.59). Com o sofrimento dos outros, ele 

volta a dormir. 

No entanto, algo surge para acabar com a “felicidade” do protagonista. Em um 

dos grupos de apoio, surge Marla Singer, a única personagem feminina do filme. Uma 
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fumante compulsiva que possui cabelos pretos, curtos e bagunçados. É uma sociopata com 

tendências suicidas; não possuindo nenhum motivo para viver. Marla é a imagem do 

cinismo, da desobediência e do deboche, ignorando as regras do poder. Para isso, rompe, 

sem traumas ou pudores, com a sociedade do consumo e, assim, apropria-se do que 

necessita para não ceder ao mundo do trabalho.  

Para ela, questões como propriedade privada, leis do próprio esforço, 

direitos civis, imagens de dignidade, respeito e cidadania, perderam a sua 

legitimidade. Sua postura diante do mundo capitalista é contrária a toda 

moral e parâmetros que formam o ‘ideal de vida’ do Jack (AMORIM e 

ROSIM, 2008, p.p. 7-8). 

A presença de Marla nos grupos de apoio perturba o protagonista, fazendo com 

que ele sofra de insônia novamente e não consiga dormir como esperava. Ele propõe um 

acordo com Marla: ir aos grupos em dias alternados. Com o acordo feito, o personagem 

principal volta a dormir.  

O trabalho do protagonista consiste na preparação de relatórios sobre acidentes 

que ocorreram com carros da empresa em que trabalha. Muitas vezes, ele precisa viajar para 

realizar estes relatórios. Durante essas viagens, ele comenta dos produtos descartáveis 

dados a ele, como sachês de açúcar, potinhos de manteiga, minifrascos de shampoo dois em 

um etc.. Ele compara esses produtos descartáveis a pessoas que ele conversa durante o voo 

e as chama de “amigos descartáveis”.  

Em uma dessas viagens, ele encontra um desses amigos descartáveis, Tyler 

Durden, fabricante de sabonetes, interpretado por Brad Pitt. Ao vê-lo neste filme, percebe-

se que o ator está com a imagem totalmente diferente de outros filmes que ele fez como 

Lendas da Paixão (1994) e até mesmo Seven, pois aparece na trama com a sua inseparável 

jaqueta de couro vermelha e roupas extravagantes. Possui uma postura despojada e 

acessórios que são uma extensão de sua personalidade. Na maioria dos filmes em que 

realizava, Brad Pitt sempre aparecia com uma imagem que ressaltava ainda mais a sua 

condição de galã de Hollywood.  

O personagem de Brad Pitt é o oposto do protagonista. Anticapitalista, rejeita o 

consumismo, o materialismo da busca incessante por objetos que não são necessários à vida 

e que só servem para alimentar ilusões. Insano, fala tudo que lhe vem à mente. Um 

verdadeiro anti-herói, um alter ego do protagonista. Tyler tem a coragem que o protagonista 

não possui.  

Nosso anti-herói produz um alter ego virtual e delirante, uma máquina 

desejante de destruição, que arrastará o protagonista para fora do mundo 

em que estava preso e disciplinado. Com julgamentos forjados e 
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obrigações inventadas, só faltava à coragem a ‘Jack’ para romper com seu 

mundo. E de coragem Tyler é construído. Uma coragem sem dúvidas, 

inconsequente e cruel (PIMENTEL, 2006, p. 61). 

Quando volta de mais uma de suas viagens de trabalho, o protagonista vê seu o 

apartamento em chamas. Caídos ao chão estão todos os seus pertences. Sem ter ninguém 

para pedir ajuda, o protagonista telefona para Tyler para relatar seu problema. Em uma 

conversa num bar, a personagem de Brad Pitt dá a sua opinião sobre o acontecido. O 

protagonista passa a morar com o novo amigo em uma casa sem higiene, velha e sem 

muitos cuidados; o oposto do apartamento onde morava.  

Em Clube da Luta, percebe-se em algumas sequências, que o filme faz críticas à 

sociedade de consumo, por meio dos diálogos e das atitudes das personagens, sejam eles 

implícitos ou não, e dos anúncios publicitários inseridos na trama pelo diretor. São 

sequências consideradas importantes para o filme, uma vez que mostram a evolução da 

personagem principal, de um homem alienado que pensa apenas em consumir a um homem 

que faz críticas ao consumismo e realiza atos de vandalismo como forma de protesto.  

Há quatro sequências analisadas no filme que demonstram essa ideia: a 

sequência em que se apresenta a vida de Jack, mostrando sua rotina tediosa, o trabalho que 

ele não gosta, tendo seus momentos de lazer quando se dedica a folhear catálogos de 

compras para comprar mais itens para o seu apartamento. Percebe-se na sequência em que 

há a inserção de várias marcas. 

A segunda sequência é a que Jack conhece Tyler Durden, e depois de um 

incêndio misterioso no apartamento do protagonista, os dois vão morar juntos. Os dois 

passam a lutar frequentemente, chamando a atenção de vários homens que começam a lutar 

para extravasar suas angústias. Ocorre aqui a criação do Clube da Luta. Jack passa a ter 

outra percepção de mundo e passa a criticar tudo o que vê quando está com Tyler, como o 

modelo de vida padrão que a sociedade impõe.  

A terceira sequência mostra a saída do Clube da Luta da clandestinidade para as 

ruas. Tyler, como líder do clube, passa tarefas para os membros realizarem, como brigas 

com desconhecidos à destruição de lojas e prédios públicos. É o início do Projeto Caos, que 

consiste em uma conscientização e mudança individual.  

O Projeto Caos tem por objetivo uma “revolução” coletiva para melhorar a 

civilização, o mundo, não mais se restringindo aos homens que participavam do Clube da 

Luta. 
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A quarta e última sequência é o auge do Projeto Caos, que se resume à 

destruição de prédios que abrigam empresas de cartões de crédito. Explodindo as sedes, os 

sistemas são destruídos e todas as informações são apagadas, dando início ao caos no 

sistema financeiro. 

 O filme se encerra com os prédios caindo em volta do protagonista; é o estopim 

do Projeto Caos. Acredita-se que o protagonista descobriu que possuía duas personalidades 

em um momento que pode ser considerado o ápice da evolução da personagem. E não se 

sabe o que acontece depois da explosão, se realmente o Projeto Caos surtiu efeito ou se tudo 

resultou em fracasso. 

Considerações Finais 

Percebe-se que, na sociedade de consumo contemporânea, o consumo se tornou 

mais individualizado, mais selecionado. Como se a própria sociedade estimulasse a ideia do 

individualismo e consumismo entre as pessoas. Comportamento que também é reforçado 

pelos meios de comunicação de massa, entre eles, o cinema.  

Neste caso, o cinema, um meio de comunicação de massa, exercia as funções de 

divulgar a cultura ao grande público e ao mesmo tempo, ser uma extensão do trabalho deste 

mesmo público, como uma espécie de passatempo que ocorre até hoje. As pessoas vão ver 

filmes nas salas de cinema dos shoppings em seus finais de semana ou após o expediente de 

trabalho ou em casa. Assim, o cinema, como uma forma de entretenimento, leva as pessoas 

para outra dimensão, outro mundo, que permite que elas trabalhem a sua imaginação, 

criando outras percepções de mundo. 

O filme Clube da Luta mostra um homem de mente perturbada que cria um 

alterego, que tem uma aversão ao sistema capitalista e cria um exército particular para 

cometer atos de vandalismo contra prédios públicos, sedes de empresas e até mesmo 

pessoas. Concomitantemente, o filme faz merchandising de inúmeras marcas famosas como 

Gucci, Pepsi, Starbucks, BMW e Volkswagen e nos mostra, através da personagem de 

Edward Norton, uma vida confortável, repleta de luxos, em que todos almejam possuir. Ao 

ver essas marcas, as pessoas não se sentem impelidas a comprar? Não se instiga o desejo 

das pessoas a consumir? 

Daí vem a seguinte pergunta: o filme Clube da Luta faz realmente uma crítica à 

sociedade de consumo? 

Ao analisar este ponto, pode-se ver que o filme possui contradições quanto à 

crítica ao consumismo. Ao mesmo tempo em que o filme critica o consumo pelas atitudes e 
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discursos de Tyler Durden e Jack, o diretor David Fincher insere marcas e mais marcas 

famosas na trama e convida dois dos maiores atores de Hollywood para interpretarem os 

papeis principais: Brad Pitt e Edward Norton; e ainda escala Helena Bonham Carter, uma 

atriz britânica, conhecida por fazer papéis em filmes alternativos e garantir que o filme 

fosse um grande sucesso de bilheteria.  

 Mesmo com o fracasso mundial de bilheterias, Clube da Luta passa a lucrar 

quando é lançada a edição de luxo do DVD com minutos adicionais do filme.  
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