
ACADÊMICO: CLEITON MARX CARDOSO  

ORIENTADOR (A): LEANDRO CRESTANI 

 

 

CLUBE DA LUTA: O CONSUMO INCOMPATÍVEL  

 

RESUMO: O presente estudo analisa o consumismo através o filme Clube da Luta 

de 1999. Direção: David Fincher; Elenco: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham 

Carter; Gêneros: Suspense, Drama. Utilizando como base para o artigo em busca de 

entendimento mais concreto na sociedade de consumista. Considerando este ponto 

de partida para o processo de produção nesse artigo com foco em ferramentas 

principais e esclarecimentos sobre a relevância do filme contra a cultura de consumo 

para o consumidor ou seja, sua veracidade meio como reflexão sobre o ato de 

consumir. Desta forma pretender, comprovar, verificar e conferir a função dessa 

ficção afim de chegar a uma legitimidade nesta área.  

PALAVRAS-CHAVE: consumo; sociedade; clube da luta. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O consumismo em publicidade / com base no filme clube da luta (1999) e como o 

sujeito recebe a informação é a processa para realizar a compra. Analise deste tema 

busca verificar como o discurso dos meios de comunicação nos influencia para a 

ação desejada pelo emissor. No caso o consumismo inserido na publicidade de 

forma impulsiva sem que o receptor queira ou esteja inclinado para ação. Desta 

forma ele compra os produtos, que muitas vezes nem usa ou pouco utiliza. Como a 

publicidade interage com o receptor? E o faz desejar os produtos?  

Quais discursos circulam na raiz principal para levar a ação?   

“O consumidor é uma personagem esquizoide no pensamento moderno. Por um 

lado, é uma figura ridícula: um escravo irracional dos desejos materialistas, triviais 

que pode ser manipulado na direção de um conformismo infantil massificado por 

astutos produtores de larga escala”. […] Don Slater (2002, p. 40). 
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Conforme Don Slater, o fator racional é deixado de lado em um conjunto 

escravizador. Assim o valor material é como uma característica do sujeito é não o 

sujeito em si. É preciso ressaltar que no mundo globalizante a pessoa se torna 

socializada quando a mesma participa dos hábitos praticados é o consumo 

desnecessário é um dos pilares da sociedade capitalista. Talvez a forma mais 

eficiente para solucionar este assunto seja a informação sobre os seus males. 

Buscar por um consumo que não opere somente em alusões ao ato de comprar, 

mas a conscientização para usufruir de forma sustentável. Refletir sobre a gravidade 

da compra desenfreada por uma felicidade imagética. Também analisar o discurso 

da propaganda no caráter de vender sem que haja uma necessidade, mas um 

desejo que gerado pela própria mídia.  

 

 

1. A SISTEMATICA DO CONSUMO 

 

O processo de aculturação nos entorpece com uma condição imaginável 

desde o nosso nascimento, até os últimos dias de nossa existência. Em suma 

vivemos no sistema capitalista em que a renda per capita dita a graduação de 

econômica. Assim o dinheiro é um documento que aprova uma troca de um produto, 

serviço ou ideia. Porém é um ato simbólico já que um papel sozinho não tem valor 

com diz Nietzsche: 

 

 "(...) as verdades são ilusões, das quais se esqueceu de que o são, 

metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua 

efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas”. ( 

NIETZSCHE, 1873). Assim NIETZSCHE nos esclarece através de uma metáfora que 

não há verdades absolutas e as moedas tem penas um valor simbólico, sendo 

determinante a uso das mesmas para consumir produtos e serviços. No clube da 

luta a seguinte frase "Você não é seu emprego ou o dinheiro que possui", do 

personagem Tyler Durden que é interpretado por Brad Pitt, com diz com a metáfora 
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de NIETZSCHE, as vezes o dinheiro fala mais alto e esquecemos o que somos. Os 

Bens tem um processo idealizado a cultura com presume MCCRACKEN: 

  
 Tanto as categorias quanto os princípios organizam o mundo dos 
fenômenos, bem como os esforços de uma comunidade em manipular este 
mundo. Os bens substanciam ambos e, portanto, integram o mundo 
culturalmente constituído ao mesmo tempo como objetos dele e como sua 
objetivação. Em resumo, os bens são simultaneamente as criaturas e os 
criadores do mundo culturalmente constituído (MCCRACKEN, 2003, p. 
106).  
 

Nota-se que é essencial a construção de uma sociedade materialista para 

exercer um legado e criar uma cultura que busca nos objetos uma base artística, 

social e histórica. "As coisas que você possui acabam te possuindo" Tyler Durden, 

objetos são coisas que nos trazem status e assim acabamos vivendo nossa vida em 

busca de comprar eles para nos satisfazer. Também em busca de libertar do 

consumo massivo pelos meios de comunicação o personagem Brad Pitt, nos alerta 

"A propaganda nos faz correr atrás de coisas, trabalhos que odiamos, para acabar 

comprando o que não precisamos". Quem nunca comprou alguma coisa e depois 

nem usou? Talvez o consumo seja um fardo que deve ser mais refletido por nós em 

quando parte deste processo de sociedade consumista. 

2.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O artigo ainda está em processo de construção não sendo possível obter 

resultados, assim analisa será concluída na disciplina de pesquisa em comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Porém é possível notar que se deve haver um consumo equilibrado e 

saudável em nosso mundo para não criar o sociedade agressivamente consumista.  

 

A Publicidade interage nos nossas necessidades e desejos estimulando os 

indivíduos a comprar formando um simulacro de experiências que descrevem o que 

queremos ser ao possuir este produto. 

 

 O que faz desejar os produtos são os meios de comunicação em conjunto 

com o nosso inconsciente coletivo que são as mesmos desejos e necessidades que 

nossa sociedade atual tem de sobra. 



 

 Os discursos centrais são textos dionisíacos com base nas emoções, e 

apolíneos com base na razão, também se utiliza em demasia os recursos 

audiovisuais para se transmitir a ideia do produto e almejar a venda.    
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 David Fincher, Fox Film, Fight Club (clube da luta) 1999. longa-metragem (2h 

15min) DTS, Dolby Digital. 
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