
http://www.pdfdesk.com


CClluubbee ddaa LLuuttaa-- AA DDEECCAADDÊÊNNCCIIAA DDOO CCAAPPIITTAALLIISSMMOO

Ana Maria Amorim e Tania Rosim
Estudantes de Comunicação Social da UFV

Resumo: O trabalho visa analisar o filme Clube da Luta a partir da perspectiva de crítica à

sociedade de consumo e seus entraves com o capitalismo. Problematiza as contradições

funcionais existentes no filme bem como argumenta sobre seus aspectos fílmicos, fazendo

uma análise dos personagens e das idéias expostas na obra. Trabalha-se com conceitos como

trabalho, fetichismo e feminismo, em uma leitura crítica do material.

Palavras-chaves: Cinema, História, Clube da Luta, Capitalismo, Sociedade de consumo.

Título Original: Fight Club
Gênero: Drama

Ano de Lançamento (EUA): 1999
Estúdio: Fox 2000 Pictures / Regency Enterprises
Distribuição: 20th Century Fox Film Corporation

Direção: David Fincher
Roteiro: Jim Uhls, baseado em livro de Chuck

Palahniuk – Livro de 1996
Edição: Jim Haygood

Efeitos Especiais: Digital Domain

http://www.pdfdesk.com


• A decadência do capitalismo em Clube da Luta

Um filme de Hollywood, grande centro da indústria do cinema; distribuído e

produzido pela Fox, uma grande corporação que possui em seu histórico episódio de ligação

com a Monsanto, em uma clara aliança de serviço à empresa e que compõe o quadro de

monopólio dos meios de comunicação. Com Brad Pitt no elenco: o mocinho aclamado pela

massa, com traços condizentes pela ditadura da beleza do mundo contemporâneo. Na direção,

David Fincher que tem no currículo propagandas para grandes marcas mundiais, como Nike e

Pepsi. No enredo, lutas. Obviamente que este filme não está disposto a questionar a ordem

social vigente, não é mesmo? Grande erro.

Clube da Luta surpreende. Em seu roteiro, elementos de sobra para análises da

sociedade, no âmbito político econômico bem como psicológico. Centrando sua análise pelo

viés da sociedade de consumo, estruturada a partir da visão da decadência da atual fase do

capitalismo, o filme aponta elementos estruturais e propõe a mudança dessa ordem.

O filme é uma adaptação do livro homônimo, lançado em 1996, três anos antes de

chegar às telonas. Lidando com símbolos da sociedade burguesa e com os que se dispõe a

eliminá-la, Clube da Luta constrói uma argumentação que visa a destruição das falsas

necessidades e a libertação do homem das regras impostas pela sociedade.

Entendendo-o enquanto uma fábula sobre o esgotamento do capitalismo, mostrando

seus reflexos na sociedade e em suas formas de relacionamento, Clube da Luta endossa os

traços marcantes desse processo de demoronamento da atual fase do processo capitalista. A

tendência à particularização seria um dos eixos da ordem econômica política e social vigente,

fruto de uma grande concentração do capital nas mãos de poucas famílias e de alguns países

na civilização moderna.

Questionando o aspecto do trabalho, retoma o fato de que o capitalismo exige a

presença do chamado exército de reserva, decorrente tanto de suas crises cíclicas quanto da

permanente revolução tecnológica. As condições de vida são permanentemente abaladas pela

pauperização das classes subalternas.
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Esses traços macroestruturais se refletem em aspectos que dizem respeito às relações

humanas, à consciencia e a concepção do que seria o ideal, o ser humano, a finalidade do que

se produz. Para Marildo Menegat:

“O neoliberalismo, forma hegemônica atual a nova fase do capitalismo,
marcada pela terceira revolução tecnocientífica, mostra ser mais violento
e dstruidor das formas de sociabilidade do que em suas versões
anteriores, desprezando valores éticos como a dignidade, a vida e os
direitos humanos como há muito não se via. O século 21 tem sido, assim,
o da atualidade da barbárie.”1

A reprodução de símbolos, por exemplo, é um marco cultural. Mas como se dá esse

processo? Na atualidade, mergulhados em meios de comunicação, que reproduzem, além de

ideologias, a cultura e o agendamento de discussões (segundo a teoria do Agenda Setting2). E

em quais mãos estão esses meios? Longe das populares. O capital domina não apenas os

meios de produção, se alastra pelos meios de reprodução ideológica. Vê-se uma hegemonia

diante dos meios de poder.

Portanto, o capital está presente em todas estruturas estratégicas para a sua

permanência. É a mídia a responsável pela assimilação de símbolos e propagação de

interpretações da realidade? É a Universidade o berço do conhecimento para posterior

aplicação técnica, essencial para o aprimoramento do capital? Diante das afirmativas, o

processo de inserção do capital nestas será imediato.

E é isso que se esboça no filme. A ordem do capitalismo triunfante nas relações. Mas

este triunfo pode ser lido enquanto um fracasso. Pois é justamente essa ampliação de rede do

sistema que possibilita a existência de sua barbárie. A dominação dessa ordem nas relações

humanas, a criação dos valores necessários apenas para a manutenção do poderio já

estabelecido, mostra um retrato de uma sociedade pós-moderna que, com as palavras do

sociólogo Baumann, passa por um verdadeiro mal-estar3.

1 MENEGAT, Marildo. “O olho da Barbárie” 1ª edição, SP. Editora Expressão Popular, 2006.

2 Agenda Setting ou Teoria do Agendamento foi formulada por McCombs e Shaw, em 1970. Trata da
constatação de que a mídia trabalha a pauta das discussões públicas, destacando alguns temas, omitindo tantos
outros.

3 Aqui, faz-se referência ao livro “O mal-estar da pós-modernidade”, do sociólogo Zygmunt Baumann.
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• Sinopse

Um executivo de uma grande empresa automobilística constata-se como prisioneiro

do ciclo do trabalho e consumo.

Nenhuma saída é visível.

A insônia o ataca.

A realidade.

A eficiência cai.

Sua saída vem com grupos de ajuda para portadores de diversas doenças.

Funciona.

Até que Marla invade sua "caverna".

Uma realidade paralela.

Jack toma seu corpo.

É o seu delírio.

Buscando sua própria saída do temido ciclo, projeta um universo alucinado e

potencialmente libertário. Faz uma imagem: destruindo um mundo cheio de disciplina e

moralidades...

• Personagens

Jack (Edward Norton)

A narrativa é contruída a partir do ponto de vista do Jack (personagem central da

história). Ele é um investigador de seguros de uma grande montadora automobilística. Um

homem como todos os outros ... ao menos aparentemente. Afinal, Jack não possui um

sobrenome, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão nos moldes americanos.

Ele tem 30 anos. É prisioneiro do círculo vicioso entre o trabalho e o consumo. Ele

busca um enquadramento no sistema: dormir bem para trabalhar bem; comprar muito para se

distinguir dos outros; e, através da medicina procura se curar da angústia e insônia,

implorando por uma boa e eficaz tarja preta.

Falta ao Jack coragem para romper com o mundo.
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Turbulências de pensamentos em uma mente conturbada.

Não tinha amigos. Sofria de insônia. Para provar a si mesmo que era um rapaz de

sucesso e que exercia um papel na sociedade, comprava compulsivamente tudo o que os seus

olhos podiam vislumbrar.

Quando está insone e nada faz sentido, a maquiagem destaca as olheiras e o desgaste

físico e emocional. Sua postura ao andar enfatiza seu estado de espírito.

Necessidade dramática • acabar com sua insônia, fruto de seu vazio existencial.

Momento revelação • ao ver que seu chefe descobriu sobre o Clube da Luta,

muda sua postura anteriormente de submissão e desprezo.

Tyler Durden (Brad Pitt)

Fabricante de sabonetes, garçom e projetista de cinema.

Anti-capitalista, rejeita o consumismo, o materialismo da busca incessante por objetos

que não precisamos e que só servem para alimentar ilusões... insano, fala tudo que pensa.

Anti-herói, alter ego delirante. Tyler é construído de coragem. Ele não ignora a dor.

Sem a dor não se tem sacrifícios e, sem eles, não se tem os atos vivenciais que constituíram a

história humana.

“Eu vejo uma geração inteira que enche os tanques e
gasolina do carro das pessoas, que serve mesas ou que é
escrava do "colarinho branco". A publicidade nos faz correr
atrás de coisas e roupas para que possamos trabalhar em
funções que odiamos, porque assim podemos comprar coisas
que não precisamos[...] Somos criados pela televisão para
que acreditarmos que seremos, um dia, milionários, deuses
do cinema ou astros do rock, mas não seremos. E aos poucos
estamos aprendendo que isto é um fato. E agora estamos
ficando muito, mas muito mesmo, putos da vida!”
(DURDEN, Tyler)

Sempre com seu casaco vermelho e roupas “excêntricas”. Postura despojada e

acessórios que complementam sua personalidade.

Necessidade dramática • negar a sociedade de consumo e ampliar este ideal,

através do projeto caos.

http://www.pdfdesk.com


Momento revelação • Tyler conversa com Jack em um quarto de hotel e o obriga a dizer que

ambos são a mesma pessoa. Ele se revela como sendo o outro lado de Jack, a projeção de uma

pessoa que Jack gostaria de ser mas não é.

Marla Singer (Helena Bonham Carter)

Única personagem feminina. Esse é um traço relevante para pensarmos as

contradições do filme, pois a destruição do tipo de sociedade

em que vivemos não foi capaz de identificar a opressão entre

os sexos. Portanto, se prega uma destruição de correntes

sociais, mas ainda continundo uma expressividade míngua

da mulher. A situação de opressão da mulher é uma alavanca

ao sistema instaurado atualmente, e, portanto, uma bandeira

na luta pela emancipação humana A construção de um novo homem resume pouco – quer-se

também a construção de uma nova mulher. Neste ponto, o filme não conseguiu se desvincular

dos valores reproduzidos pela sociedade de consumo, pelo capitalismo e por toda forma de

sociedade em que as relações sociais foram apoderadas pela dominação de riquezas.

Fumante compulsiva. Cabelo pretos, curtos e bagunçados. Sociopata com tendências

suicidas. Ela não possui motivo algum para continuar a viver.

Freqüenta grupos de ajuda.

Turista e voyer da dor e miséria humana.

Marla é a imagem do cinismo, da desobediência e do deboche. Ele ignora as regras do

poder. Para isso, rompe sem traumas ou pudores com a sociedade do consumo. Assim, Marla

apropia-se livremente do que necessita para não ceder ao mundo do trabalho. Isso será visível

essencialmente em duas cenas. Em uma delas, Marla dirige-se a uma lavanderia, de onde leva

roupas que não pertencem a ela para vender; em outra cena, retira marmitas que não lhe

pertencem. A característica da atuação que nos faz perceber que esta atitude e forma de pensar

estão naturalizadas em Marla se encontra no fato de que o seu seblante em momento algum

expressa dúvida, culpa ou punição – justamente o contrário, Marla o faz com neutralidade.

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

imagens de dignidade, respeito e cidadania perderam sua legitimidade.
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Sua postura diante do mundo capitalista é contrária a toda moral e parâmetros que

formam o “ideal de vida” do Jack.

A maquiagem é forte, pesada e borrada. Olhos contornados com muito lápis. Quando

Marla inicia uma relação íntima com Tyler, a maquiagem fica menos carregada e suas roupas

tornam-se mais leves e suaves.

Necessidade dramática • freqüentar grupos de ajuda para ser ouvida. Afinal, para Marla as

pessoas não estão preocupadas em ouvir, e sim, em falar. Assim, nos grupos que freqüenta,

Marla pode ser ouvida de verdade.

Momento revelação • Quando Marla é obrigada por Jack a subir no ônibus e fugir da cidade

grande, ela se dirige a ele e diz: “Tyler você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida”.

Ao dizer isto, Marla percebe que existe um motivo para continuar a viver. Analisando através

da perspectiva de Marla, dizer que uma pessoa é a pior coisa de sua vida quer dizer o mesmo

que “Eu te amo”, visto que ela brinca com as dimensões das qualidades, atribuindo inversos

aos valores. Marla acaba por afirmar que Tyler sustentava a sua permanência viva, visto que

nada mais a motivava. Como se manter viva, segundo a personagem, era algo banal e

desprezível, apenas alguém de força como o Tyler poderia fazer com que suas idéias

mudassem mesmo que superficialmente, essa troca de referência induz ao pensamento de que

o Tyler ocupava um papel de importância em sua vida, numa relação afetiva intensa.

Robert “Bob” Paulsen (Meat Loaf)

Quando era jovem, foi campeão de halterofilismo. Entretanto, teve câncer

de testículo, e, com a quimioterapia, suas mamárias cresceram. Após o

tratamento, Bob ficou depressivo por se sentir incapaz tanto sexualmente como

moralmente. Assim, passa a freqüentar grupos de ajuda.

É obeso. Usa roupas largas.

Bob é o único cara a lutar de camisa no Clube da Luta.

Necessidade dramática • Conseguir levantar sua moral abalada pelo câncer.

Momento revelação • Quando está conversando com Jack e conta sua entrada para o Clube da

Luta. Nota-se que a postura e a expressividade de Bob antes deprimido e cabisbaixo modifica-

se e torna-se mais viva.

http://www.pdfdesk.com


• Plot Point

Plot point é o momento significante onde o enredo dá uma volta e muda de

direção. Por Syd Field, existe dois momentos de importância, onde a partir deles, o

filme muda o rumo da narrativa a fim de dar uma impulsão ao ato seguinte.

No filme Clube da Luta são eles:

• Exatamente no início do capítulo 10 – A grande merdado Jack - é que encontra-se

o primeiro plot point. (25'46”). Quando Jack chega de táxi e vê que seu apartamento

foi pelos ares por causa de um incêndio.

• No capítulo 31 – Mudança - Jack encontra-se com um chefe de cozinha. Como o

nome do capítulo sugere: é a partir daí que o curso da história do filme muda. O

momento exato do plot point é quando o chefe de cozinha fala ao Jack que ele se

chama Tyler, e, foi ele quem o queimou com ácido.

• Aspectos Fílmicos

A direção de David Fincher traz ao filme características de sua atuação. Com histórico

na produção de videoclipes, a exemplo de Madonna e Roling Stones, Fincher deixa suas

marcas. As cenas possuem cortes característicos do estilo dos clipes. Vale salientar que o

mercado de videoclipes surgia com um grande impulso a partir da década de 80, com a

entrada da Music Television no mercado televisivo, resultando em uma grande aposta para o

público jovem.

É essa marca dos clipes que provoca cenas como a que retrata o sexo entre Marla e

Tyler. Em uma perfeita harmonia com a trilha sonora, a distorção não está apenas nos

instrumentos musicais, está na sinestesia com as cores, com as imagens ofuscantes e com a

edição tremida. Pequenos detalhes que promovem a permanência da cena (que dura

pouquíssimos segundos) na mente mesmo após o letreiro subir.
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Também com o pé no mercado da propaganda, Fincher deixa esse aspecto aparecer no

filme com a inclusão de cortes rápidos, fotografia publicitária, efeitos digitais de alta precisão

e inovadores, planos abertos e maestria nas trilhas sonoras. Ainda sobre seu estilo, pode-se

apontar a seqüência de planos abertos e fechados. Bem característico em Clube da Luta,

temos a tendência da Fluid Tracking Camera, ou seja, uma câmera que desliza em trilhos

macios, sem fazer movimentos bruscos, chegando em qualquer lugar. Durante o filme, esse

recurso vai se mostrar presente quando a câmera participa como se fosse uma verdadeira

narradora das cenas, a exemplo da exposição do processo de explosão do apartamento do

protagonista e também quando inserida na lata de lixo do escritório de Jack: ela dá a dimensão

do que está dentro para o que está fora, seguida da narrativa de Jack a respeito do mundo

como verdadeira propaganda.

O filme é, em sua maior parte, escuro. Nas cenas do onde o clube da luta é realizado é

predominantemente escuro com um luz central no rosto do personagem. O contraste, não

apenas em plano de iluminação, mas também funcional, se dá justamente com o excesso de

luz branca nos ambientes de trabalho. O que caracteriza este tipo de ambinete é a clareza, o

uso da cor branca como símbolo do que é bonito, daquilo que é do bem. A luz artificial usada

no escritório dá uma superficilalidade, uma artificialidade ao ambiente, projetando ali o ideal

de trabalho contestado pelo personagem Tyler Dyrden. A cor amarela vai ser utilizada para

ilustrar o ambiente da casa onde Tyler Durden e Jack vivem. O amarelo desbotado num tom

pastel dá ao ambiente um aspecto de sujeira, de descaso com o padrões estabelecidos pela

sociedade, contrastando com o ambiente cenográfico do escritório. Quebrando a fotografia do

filme, encontra-se pontos azuis em momentos da narrativa, principalmente (e quase todo ele)

quando o personagem Tyler Durden aparece em cena. O azul pode ser entendido como uma

cor celestial, no filme, ele é empregado propositalmente com Tyler: a outra consciência, tudo

o que Jack queria ser, caracterizando um segundo plano, como se Tyler fosse realmente do

plano celestial. O mesmo tom azulado será empregado na construção das cenas finais do

filme.

Voltando a construção do filme, é bom ressaltar que a associação do som com a

imagem representou um grande salto no cinema. E diversos estudos foram realizados sobre a

importância da trilha sonora no conjunto de uma obra, sendo tema de encontros dos
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especialistas na sétima arte. Em experimentos, propõe a reprodução seqüencial de imagens de

forma muda. A mesma seqüência, agora com a trilha acompanhando, é capaz de provocar no

espector sensações mais densas do que na primeira visualização.

A trilha sonora do Clube da Luta foi projetada pelos Dust Brothers. O histórico do

diretor é carregado de produções audiovisuais, como video clipes, essa experiência com a

manipulação de imagens para videos fez David Fincher sintonizar com perfeição a produção

audiovisual. Ainda no menu de apresentação do DVD sente-se a ironia que transborda desse

aspecto fílmico. Em meio de imagens de luta, em sua escuridão desenhadas, encontra-se a

mudança de música com ritmos mais fortes e com melodia semelhante à desenhos animados.

É com essa ironia que a trilha sonora vai manter o filme, climatizando-o através da

perspectiva proposta.

Um grande cuidado que a produção deve tomar é a não sobreposição da obra musical

frente a obra visual. E essa harmonia se encontra no filme. Não é à toa que Clube da Luta

esteve indicado à famosa estatueta de ouro no quesito efeitos sonoros. Essa indicação mostra

que os sons destinados a melhorar a ambientação cinematográfica cumpriram o seu papel, um

mérito da pós-produção do filme – e um deleite para a platéia.

O filme Clube da Luta é narrado por Jack (personagem principal). A narrativa por ele

apresentada é passiva, onde o elemento narrador fica sugerido a partir de sua voz. Entretanto,

aos 32'25”, o narrador vira personagem. Como isso pode acontecer? Jack, como narrador, fala

diretamente para a câmera assumindo uma perspectiva ativa, contrária a todos os moldes de

um “ideal narrador”. Se comparado ao teatro, há aqui uma quebra da chamada “quarta

aprede”. O narrador Jack fala sobre a cena ilustrada atrás dela, protagonizada por Tyler. O

afastamente comumente presente para este recurso é eliminado, e Jack conversa com Tyler,

quebrando essa suposta “parede”. Essa postura assumida pelo narrador não convencional em

Clube da Luta, admite um elemento raro nos filmes convencionais. E, como Clube da Luta

não é um filme convencional, esta característica não deve passar despercebida de ánalise. Jack

então assume três papéis como personagem: o personagem central, o narrador, e o narrador-
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personagem. Deve-se considerar ainda que Jack é tanto ele como Tyler seu alter ego

personificado.

Para continuar a compreender alguns aspectos referentes ao filme, volte à 1956. Neste

ano, surgia o Experimento Vicarista4, com experiências de Jim Vicary, projetando

intermitentemente na tela de cinema frases como “Beba Coca Cola” e “Coma pipoca”. Um

verdadeiro truque subliminar da indústria, para elevar o consumo em uma propaganda desleal.

E o que isso tem a ver com o filme? Antes de ser apresentado ao espectador, Tyler Durden

(sempre com sua jaqueta nada discreta) surge seis vezes no filme, através de flashes de

frames.

Esse aspecto torna-se ainda mais surpreendente visto que uma das profissões de Tyler

Durden é projeista de cinema. Sempre com o aspecto de subversão, Tyler inseria frames de

cenas obscenas entre as projeções de filmes de família. O uso é diferenciado, mas a crítica é

sentida – a apropriação dos meios de jogos burgueses. A mensagem subliminar, usada antes

como uma forma de incitar o consumo, de usar de formas não muito honrosas para ampliar a

taxa de vendas, é usada agora como arma contra a moral findada nela mesma, sem nenhum

impacto econômico. As mensagens subliminares surgem como um suporte ao marketing,

comprovada a sua atuação no inconsciente e sua resposta positiva à proposta de incremento

nas vendas, foi reivindicada como forma desonesta de se conseguir maiores taxas de lucros –

sendo condenável nos dias atuais.

Para provocar ainda mais, o próprio espectador de Clube da Luta será vítima desta

brincadeira de Tyler Durden. Pode-se interpretar como um empurrão no telespectador como

parte daquela sociedade ali mostrada – afinal, será o filme uma mera ficção ou a barbárie está

nos nossos corredores?

4 Disponível em < http://www.mundocultural.com.br/artigos/Colunista.asp?artigo=684>
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• O Filme, sua recepção e contradições

“Os que foram em busca do galã bonitinho e romântico (Brad
Pitt) encontraram um personagem duro, embrutecido e nada glamouroso.
Aqueles que procuravam ver mais um filme de pancadaria encontraram
formas de luta cruas e destituídas das glórias dos heróis.” 5

Nornalmente classificado como drama. Mas não é assim em todas prateleiras das mais

diversas locadoras. O filme pode ser chamado de Aventura ou ainda de Comédia. Creditando

mais razão à primeria classificação, a abordagem feita do filme, porém, pode considerá-lo um

Cinema Político, como ele é encarado por pesquisadores quando tratam ele enquanto fonte de

elementos para análises de ordens econômicas. De acordo com sua abordagem, poderir vir a

ser considerado enquanto filme de Arte, mas seria uma classificação prematura, visto que tem

que se aguardar a expressividade contínua com o decorrer da história – só ela poderá dizer se

o filme se descola de um ponto histórico para a arte.

No Brasil, uma tragédia marca sua exibição. No Morumbi Shopping, um estudante vai

armado ao cinema e provoca a morte e o ferimento de espectadores. Foi condenado à 120

anos de prisão. E o filme, ao fim das exibições e à imagem de excessivamente violento. Esse

ato acabou resultando em uam propaganda negativa do filme, sendo jogado enquanto um dos

culpados do processo de violência do rapaz. Acabou saindo das salas do cinema. Mas a

recepção não foi fraca apenas nos cinemas brasileiros. O filme não se pagou, isso só foi

acontecer com o seu lançamento em DVD, com um fenômeno de compras. Tanto sucesso fez

com que uma edição especial fosse lançada, com horas de extras.

5 PIMENTEL, Gláucia Costa de Castro. Clube da Luta: fábula anarquista pós-moderna sobre a dialética entre a
civilização e a barbárie. Revista Galáxia, São Paulo, n.11. p.57-71, jun.2006.
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No mesmo ano de lançamento de Clube da Luta, os amantes do cinema

puderam conferir mais duas grandes obras que a indústria hollywoodiana pode oferecer:

Matrix e Beleza Americana. Matrix concentra o aspecto da projeção do individuo em outro,

ou melhor, da projeção de outra realidade. O mesmo acontece com Jack, ao projetar Tyler

Durden enquanto fuga de si mesmo e de sua realidade. Percebe-se, portanto, uma idéia em

difusão no cinema no momento.

A crítica à sociedade americana também parece bem cotada, e de forma muito bem

desenvolvida pelo premiado Beleza Americana, uma forte crítica à estrutura familiar

americana bem como a sua lógica de consumo, impregnada na imagem de Cathelyn. O que se

percebe desse quadro? Seria Clube da Luta uma originalidade que visasse de fato questionar e

provocar a sociedade vigente ou seria simplesmente a venda de uma idéia cujo mercado

estava aberto a consumir?

Aqui entra um parênteses (o filme Clube da Luta embora toda estrutura cênica,

ideológica além dos seus aspectos geniais de fotografia, iluminação e edição não ganhou um

único prêmio hollywodiano além de uma mera indicação de Melhores Efeitos Sonoros). Que

coisa não?!

É um jogo de contradição interessante. Como dito na introdução: o filme tinha tudo

para ser lido enquanto mais uma reprodução, e vem justamente provocar a negação. Mas

poderia isso ser um jogo da indústria cultural? Eis, portanto, algumas contradições do filme,

cujas angústias podem ser expostas.

De fato, é difícil imaginar que uma grande corporação patrocinasse a sua própria

propaganda negativa. Difícil aceitar que a Fox, parte de um conglomerado comunicacional

que esteve a disposição de grandes empresas, estaria agora tomando uma opção de classe

proletária e revolucionária, disposta a se livrar de seu lucro e da exploração da mais-valia.

Mas Clube da Luta soube costurar bem essa possível crítica – amarrado na perspectiva de

utilização de ironia, como a utilização de um galã e o fato de ter sido uma realização dos

grandes estúdios de Hollywood, o filme pode continuar nessa linha para conseguir créditos

quanto às dúvidas sobre o seu roteiro ser mais um “enlatado”.
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Uma contradição intrigante neste filme está no fato dele se propor a pensar o conceito de

necessidade para os homens e mulheres e, ao ser lançado em DVD, se propor a ter uma edição

nomeada “edição de luxo”, com mais de vinte e quatro horas de extras. Uma edição de luxo é

um claro reflexo de um produto que visa sua venda. Objetos de luxo são necessidades

criadas. Eis, portanto, o filme criando justamente o oposto do que ele prega.

Essa questão dá sustentação para se pensar o posicionamento dos elementos já

levantados. O filme seria meramente a representação de um assunto com público certo e

disponível a consumi-lo, como um objeto, como se fosse uma mesa em formato de Yin e

Yang, como um sofá de listras verdes. A necessidade do filme deixa de ser o plano ideológico

e passa a se concretizar no plano material. A ideologia que ele carrega acaba – que

paradoxo! – se tornando uma mercadoria.

• Simbologia no filme

O cenário não está ali à toa. Ele serve como elemento para contextualizar o enredo.

Acreditar que os elementos de cena não foram pensados sem um sentido e razão prévios, é, no

mínimo, ingenuidade. A construção do filme pressupõe o desenho intencional do que vai

aparecer para o espectador. No filme, alguns símbolos serão repetidos e podem ser

interpretados a partir do recorte aqui abordado.

Lendo o filme enquanto uma proposta de negação da sociedade, da destruição

imediata dos valores propostos por ela, inclui-se Clube da Luta enquanto uma obra anarquista,

planejando uma sociedade sem coerção. É vasto o arsenal de sítios da internet que ligam o

anarquismo ao filme, o uso de falas de Tyler Durden enquanto afirmação do ideal anarquista,

da negação do poder.

No filme, percebe-se o uso de uma simpática carinha feliz (SMILE). De forma

discreta, ela aparece rapidamente antes do menu do filme, insinuada na mancha de choro na

camisa de Bob, e ao lado do interfone da casa de Tyler e, a mais clara e evidente aparição da

Carinha Feliz é na forma das chamas em um incênio realizado pelo Projeto Caos. O mesmo

símbolo é abusivamente utilizao pelas bandas que se proclamam anarquistas. A carinha feliz
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caiu nas graças do mercado da moda, sendo um símbolo esvaziado do seu contexto. Uma

mera coincidência estar escondido nas cenas deste filme ou uma clara alusão a um ideal e,

mais ainda, a sua reprodução pela indústria?

Talvez o maior símbolo seja a clássica bandeira dos Estados Unidos da América. A

grande nação do consumo está estampada ao fundo de dois grupos de auto ajuda. Na quadra

de basquete, onde funciona o grupo de câncer de testículo, em um ambiente completamente

escuro, uma luz foca a bandeira atrás, estendida. A bandeira está em perfeitas condições,

assim como a bandeira presente no grupo da Clhoe, mais um vez ao fundo, surgem as cores

da terra ianque.

Mas a bandeira ainda surge mais uma vez no filme. O símbolo parece compreender o

enredo da história. Agora aparece desbotada, sem expressão, com cores inexpressivas, usada

quase como cortina, e de maneira não estendida. Ao fundo da sala de Tyler Durden e Jack,

agora já transformada em sede do projeto Caos. A decadência do pano que melhor retrata o

patriotismo da nação mais odiada do mundo, grande símbolo do capitalismo, é desenhada de

forma simbólica em uma ironia ácida.

A simbologia continua em alta. A sociedade capitalista vê mais um símbolo seu entrar

na berlinda. É a vez do cartão de crédito. O plano de Tyler Durden diante o projeto Caos se

baseia justamente na destruição dos prédios controladores do sistema do cartão de crédito. O

sistema de pagamento em prestações, utilizando o empréstimo parcelado. O dinheiro virtual, é

uma grande alavando do capitalismo para a ampliação necessária do seu mercado consumidor.

Para ampliar o leque de consumo, é necessário que a sociedade compre mais artigos,

que se produzam novas necessidades. O cartão de crédito coloca a disposição da classe

trabalhadora a ilusão do poder de compra, proporcionando a ela adquirir produtos em um

tempo menor, com o parcelamento da dívida – obvimente, como bons capitalistas que foram

ao pensar o sistema creditício, os juros entram aqui como um novo personagem.

Finalizando a lista de símbolos do filme, ainda encontramos o produto feito por Tyler:

o sabão. Tyler afirma que se pode construir bombas apenas com material de limpeza. Ao

alcance de suas mãos estão as possibilidades de construção de armas. E em uma mudança de

receita, pode-se criar bombas ou... sabão. Sabão, relacionado normalmente com a idéia de

pureza, limpeza, bolhinhas... poderia ter sido justamente uma arma, meio de destruição,
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vandalismo, terrorismo. A ambiguidade, a contradição, elementos tão presentes na sociedade

capitalista, motor propulsor da luta de classes, exposto em um mero sabão. E perceba outra

ironia sarcasticamente pensada e realizada por Tyler Durden: a matéria prima utilizada para

fazer o sabão (o mesmo usado na limpeza diária) é a mesma para se produzir os “famosos e

adorados” produtos embelezadores femininos (cosméticos). Eles são feitos sabe do que? Do

mesmo material que a sociedade capitalista na idéia de perfeição do corpo feminino ignora: a

gordura humana! Não se preocupe, era lixo mesmo. Mas, que graças ao anti-herói Tyler foi

reaproveitado para servir justamente aquelas pessoas que acreditavam estar livres do tão

indesejado tecido adiposo. O sabão, os cosméticos, os explosivos... Genial, não acha?

• Trabalho

Qual a grande dificuldade de Jack, personagem de Edward Norton? Curar sua insônia,

certo? Mas, para quê ele precisa tanto dormir? Para poder melhor servir ao mercado de

trabalho. Para, a partir da troca de seu trabalho por moeda, poder consumir. Esse é o grande

ciclo vicioso do trabalhador, escravo de sua rotina.

O filme Clube da Luta mostra essa contradição no sistema de trabalho. Seguindo a

conjuntura em que se apresenta tanto o filme como o livro, visto que são de datas próximas,

percebe-se que é uma época em que se debate sobre o papel do trabalho na sociedade, e um

exemplo para explanar seria a formulação do grupo pós-moderno Krisis6, que trata do

domínio do trabalho sobre o homem.

Segundo o “Manifesto contra o trabalho”, aos excluídos do mercado de trabalho

sobrou apenas a função social de servir de exemplo aterrorizante. A visão do trabalho

enquanto libertador do homem foi gradativamente substituido pela “religião” do trabalho,

com a venda alienante desta idéia. Afinal, “O Trabalho liberta”, diziam os portões de

Auschwitz, e o trabalho é a determinação natural do homem.

Esta idéia acabou legitimando posturas como o do ex-presidente dos Estados
Unidos, Bill Clinton, a pronunciar a frase:

6 KRISIS, Grupo (1999). Manifesto contra o trabalho. Tradução de Heinz Dieter Heidemann e Cláudio Roberto
Duarte. In: CADERNOS do Labur, n. 2. São Paulo: Laboratório de Geografia Urbana/FFLCH/USP.
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“Qualquer emprego é melhor que nenhum”. Pensar o trabalho desta
forma limitada acaba por deixar de lado o debate da necessidade do
desemprego no sistema capitalista. O exército de reserva – a massa
desempregada – é fundamental para que a burguesia cotinue explorando
de forma contínua a mais-valia da classe trabalhadora. Recentemente
Emir Sader escreveu sobre o tema: “A maioria esmagadora dos
brasileiros – e de toda a humanidade – vive do seu trabalho. Vive para
trabalhar e trabalha para viver. A esmagadora maioria gasta a vida em
atividades que não lhes interessa, às quais se submete porque precisa
manter-se viva. Para a maioria, sobreviver tornou-se uma

forma de vida: sair de casa cedinho, retornar doze horas depois, após uma
jornada estafante de um trabalho desinteressante, repetitivo, extenuante,
para ter apenas o tempo de se recompor para voltar a repetir,
mecanicamente, a mesma jornada no dia seguinte e nos outros dias, pelo
resto dos dias da sua vida. E ainda precisa agradecer quando consegue ter
e manter um tal trabalho!”7

Nas palavras de Karl Marx, nos seus Manuscritos econômicos e filosóficos de 18448,

encontramos que “o trabalho não produz só mercadorias, produz a si mesmo e ao trabalhador

como uma mercadoria isto na proporção em que produz mercadorias em geral”. Nahuel

Moreno, sobre a alienação do trabalho, vai afirmar que “agora o homem alienado trabalha

para viver. Isto é, o trabalho já não é a condição e o pressuposto superior de vida, mas

simplesmente um meio, um instrumento, não para realizar a vida, mas para poder satisfazer as

mais importantes necessidades biológicas”9.

• O capital nas relações socias

O filme também aborda a inferência que o capital toruxe para as relações

interpessoais. A competitividade estabelecida pela sociedade capitalista impõe a dinâmica do

jogo de contraposição dos trabalhadores. Eles tornam inimigos um dos outros, visto que são,

agora, concorrentes. Não há vagas para todos. Em “O problema da Alienação”, George

7 Disponível em < http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=1&post_id=151>

8 MARX, K. "Manuscritos Econômico-Filosóficos", in Os Pensadores. São Paulo: Ed. Abril,1974.

9 MORENO, Nahuel. “O que é marxismo”, in Apostila Curso de Alienação do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado. Scretaria de Formação, 2007.
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Novack mostra que o trabalhador é convertido em um mero acessório físico do setor de

produção, sendo, desta forma, desumanizado e servindo à condição de objeto:

“Essas circunstâncias econômicas geram um individualismo
desenfreado, egoísta e egocêntrico em toda sociedade burguesa. Os
membros desta sociedade, qualquer que seja sua posição, têm que viver
em uma atmosfera de recíproca hostilidade em vez de solidariedade.”10

No filme, vemos isso claro nos diálogos travados por Marla Singer e Jack. Primeiro,

quando conversam durante um leve intervalo de um dos grupos de ajuda que frequentam.

Marla aponta como principal diferencial destes grupos o fato de neles as pessoas de fato

ouvirem, e não apenas esperarem a vez delas falarem.

Mais uma vez isso será criticado quando Marla conta para Jack sobre a morte de

Clhoe, uma frequentadora de um dos grupos de ajuda que se encontrava em fase terminal.

Assim que é noticiado da morte, Jack se indaga de quando isto teria acontecido. Sem

pestanejar, Marla alfineta: “Você está mesmo interessado?”. Questionar-se pela vida dos

outros passou da ótica de preocupação com o outro, o valor dos relacionamentos foram

desfeitos, tratando-se apenas de uma questão do conveniência e de aparência.

Acreditar que isto é um elemento ficcional de Hollywood pode ser contraposto com a

manifestação do capital acima do cumprimento mais clássico da humanidade. No Japão, na

cidade de Osaka, percebe-se uma mudança da expressão “Como está”, agora substituída por

“Como vão os negócios?” ou, ainda, “Estás fazendo dinheiro?”11. Isso significa que as

relações econômicas burguesas saturaram completamente as relações humanas ordinárias a

ponte de as desumanizarem a um grau apreciável.

10 NOVACK, George. “O problema da alienação”, in Apostila Curso de Alienação do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado. Scretaria de Formação, 2007.

11 Esse traço foi apontado por Ernest Mandel, em “A teoria marxista da alienação”. Mandel aponta a coisificação
estabelecida nas relações sociais, para ele isso significaria a extensão da alienação à atividade humana em geral.
Essa superespecialização teria como resultado ao estreitamento dos horizontes das pessoas, fechando-os em
problemas e preocupações de sua especialidade. Por conseqüência, a preocupação política e social se
restringiriam. Dái a tendência de transformar a relação entre pessoas em relação entre objetos. Mandel ainda cita
o exemplo dos garçons de restaurantes – classe trabalhadora que reproduz os valores da ordem vigente – que
teriam chegado à situação de se referir ao cliente pelo prato por ele escolhido (“Ah, o senhor é a carne com
salada de repolho”).
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Essa alta escala de alienação provoca a solidão de uma sociedade baseada na produção

de mercadorias e na divisão do trabalho. O princípio válido é o de “cada um por si”. Nas

palavras de Mandel, “o individualismo levado ao extremo também significa solidão levada ao

extremo”:

“Os psicólogos gravaram certos tipos de diálogos entre as
pessoas, nas lojas ou nas ruas. Depois de escutarem os diálogos,
descobriram que não houve qualquer tipo de troca. As duas pessoas
haviam conversado em linhas paralelas, sem encontrar-se pelo menos
uma vez. Cada um fala porque aproveita a oportunidade para desabafar-
se, para sair de sua solidão, mas é incapaz de escutar o que a outra pessoa
está dizendo (...) Mantém o que os franceses chamam de “dialogue de
sourds” – diálogo de surdos – isto é, entre gente incapaz de entender ou
de escutar a outras pessoas.”12

• Tudo é mercadoria

Uma das cenas mais interessantes do filme está no encontro de Tyler Durden com Jack

em um vôo. Tyler mostra o sistema de segurança do avião, a porta de saída de emergência e

ironiza a cartilha de procedências a serem tomadas em caso de incêndios ou quaisquer

intempéries durante a viagem. A graça, segundo Tyler, está no fato da questão ser meramente

psicológica, uma vez que à mais de 2 mil metros de altitude os procedimentos de emergência

não tem fundamento.

Eis uma grande capacidade do capitalismo: sair do mérito do objeto, para transformar

em mercadoria os aspectos subjetivos. E isso é bem ilustrado no filme. A segurança é um dos

aspectos abordados. Com a segurança sendo um dos grandes gargalos da sociedade

contemporânea, as empresas tem que se pautar pela necessidade de passar essa sensação a

seus clientes, seja por propagandas ou procedimentos que, do ponto de vista racional,

tangencie o ridículo. A importância da existência está justamente na facilidade de admissão

do cliente da viabilidade de se ter tudo através da ordem da troca capitalista.

No início do drama, em uma visita ao médico, Jack também pauta a saúde a partir de

uma perspectiva capitalista. A compra do sono é algo inexistente, da saúde também. Mas ele

insiste com o médico que o recite algum “tarja preta” para conseguir dormir e não é vencido

12 MANDEL, Ernest. “A teoria marxista da alienação”, in Apostila Curso de Alienação do Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado. Scretaria de Formação, 2007.
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pelo argumento de precisar de sono natural e saudável. Aliás, há de se convir que pela leitura

da sociedade capitalista, o capital inferindo nas questões de ordem realmente naturais já não é

de espanto de ninguém.

Fazendo a leitura da sociedade de hoje por esse fato representado no filme, vemos que

diversas bandeiras dos movimentos sociais se pautam justamente contra o tratamento de

determinados direitos enquanto mercadorias. As palavras de ordem do Movimento dos

Atingidos por Barragens – MAB – negam que a água e a energia sejam mercadorias. E a

privatização da água não é uma realidade distante. No mesmo ano do lançamento do filme,

1999, acontecia a privatização dos recursos hídricos de Cochabamba, incluindo a água da

chuva, com a impossibilidade da população em se apropriar da água da chuva, com uma

aumento das tarifas e diminuição da qualidade.

No último dia 28 de novembro, data da apresentação do seminário oral, era divulgado

os editais de privatização da água nas terras brasileiras. Segundo reportagem de Tatiana

Merlino, disponível no jornal Brasil de Fato:

“Para entidades da sociedade civil, a iniciativa do governo
representa uma ameaça às comunidades e ao meio ambiente, além de
fazer parte de uma lógica privatizante dos recursos naturais, em curso no
país. “Vemos esse edital com muita preocupação e pouca surpresa”,
afirma o sociólogo Ruben Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra
(CPT). De acordo com ele, a medida faz parte de um processo contínuo
de privatização das águas no Brasil. “Esses trechos concedidos vão se
tornar áreas de empresas privadas e isso é muito grave”, critica.”13

E este debate não fecha nos recursos naturais. O movimento estudantil luta,

historicamente, pela não mercantilização do ensino. Cada vez mais encarado enquanto suporte

para o enquadramento no mercado de trabalho e possível ascensão social, a educação tem

fugido da lógica de criação de consciência e de se pensar a função social que o estudante tem

diante da sociedade para se fechar no aperfeiçoamento das técnicas para as grandes empresas,

que estão inseridas no ambiente acadêmico através de convênios, nas parcerias público-

privadas, direcionando o ensino; trabalhando o conhecimento de forma a impulsionar, manter

13 Disponível em < http://www.brasildefato.com.br:8080/v01/agencia/nacional/governo-agora-privatiza-a-agua>
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e reproduzir a lógica dominante. Nas palavras de István Mészáros, em 'A teoria da Alienação'

em Marx:

“assim, além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas
habilidades sem as quais a atividade produtiva não poderia ser levada a
cabo, o complexo sistema educacional da sociedade é também
responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores.”14

• O fetichismo

Tyler começa mais um de seus discursos: “Você não é o dinheiro que tem, nem o

carro que dirige”. E completa: “ A propaganda nos faz correr atrás de coisas, trabalhos que

odiamos, para acabar comprando o que não precisamos”. E isso é bem evidenciado quando,

em uma clássica tomada do filme, mostra-se a construção da casa de Jack através do

consumismo. A câmera vai pincelando os cômodos do apartamento de Jack que vai sendo

preenchido com os móveis adquiridos pelo catálogo de compras, em um efeito que

proporciona a visualização destes ainda como um gráfico da revista, com a exposição das

marcas e os preços ao lado dos objetos que vão surgindo. Completando a cena, a sensacional

questão de Jack: “Qual porcelana me define?”

Seriam mesmo todos os cacarecos da casa de Jack necessidades para a satisfação ou

foram objetos injetados na cultura atual enquanto necessidade? Aborda-se a necessidade de

fetiches enquanto uma forma de ampliação do mercado consumidor, o que sempre deve estar

em ampliação para que o capitalista consiga angariar mais fundos, mais fonte de lucro. O

desvínculo de Tyler ao mundo material pode ser percebido em suas ações e discursos, a sua

idealização de sociedade, segundo duas próprias palavras, seria “um mundo (onde) você caça

alces na floresta que circundas as ruínas do Rockfeller Center, usando roupas de couro que

irão durar o resto da vida.. Eu o vejo subindo as vinhas de Katzu que circundam a torre da

Sears. Do alto, se vêem pequenas pessoas colhendo milho e estendendo tiras de carne de caça

sobre uma super-highway abandonada.”

14 MÉSZAROS, I. Marx: A Teoria da alienação. RJ: Zahar, 1981.
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A compreensão do dinheiro aqui se dá de forma a legitimar o possuidor deste enquanto

as possiveis trocas que pode gerar de acordo com o tal papel. Karl Marx, mais uma vez nos

Manuscritos, diz: “O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o

dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do dinheiro. Tão grande a força do dinheiro é

a minha força.”15

Mas cada empresário tenta limitar as necessidades humanas de seus proprios

assalariados, pagando salários baixos. Isso não impediria ele de obter o lucro suficiente para

sua acumulação? Mandel explica que:

“o capitalista vê na força de trabalho dos demais capitalistas, não
assalariados, mas consumidores em potencial. Portanto, quer aumentar a
capacidades de consumo destes assalariados ao máximo. Se não for
assim, não poderá aumntar sua produção, nem vender o que seus próprios
trabalhadores produzem. Deste modo, o capitalismo tem a tendência de
ampliar de maneira constante as necessidades do povo.”16

Esse esforço pode estimular necessidades artificiais de forma sistemática e em grande

escala, algumas as quais são absurdas e grotescas. Nesse caso, Mandel ilustra com o exemplo

do American Way of Death, uma clara sátira do “American Way of Life”. As funerárias

operam no sentido de oferecer aos seus clientes – os mortos – caixões de extrema qualidade,

com materiais caros, garantindo um descanso luxuoso. A verdadeira necessidade desse

produto é facilmente questionada, mas é amplamente aceita na sociedade. Muitas vezes esses

produtos são acatados pela sociedade visto que são propagados pelos meios de comunicação,

propagandeados e inseridos na lógica mercantil, recebendo uma falsa conotação de

necessidade, impulsionando seu consumo.

O fato é que o capitalismo deixaria de existir se as pssoas estivessem completas e

saudavelmente satisfeitas. O sistema precisa provocar insatisfações artificiais constantemente

porque sem elas não pode elevar as vendas de novos produtos, amplamente dissociados das

necessidades reais. Assim, a construção de falsas necessidades e a ilusão do querer mais e

melhor se remetem ao fetichismoe a tudo aquilo que as pessoas não necessitam, e, agora, o

que elas querem e desejam veementemente.

15 MARX, K. "Manuscritos Econômico-Filosóficos", in Os Pensadores. São Paulo: Ed. Abril,1974.

16 MANDEL, Ernest. “A teoria marxista da alienação”, in Apostila Curso de Alienação do Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado. Scretaria de Formação, 2007.
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• Sociedade do Consumo

“Tudo o que nos sobrou foi a liberdade de escolha ante as
prateleiras do supermercado (...)somos o resultado da obsessão
por um estilo de vida. E nada mais interessa agora: a miséria, os
crimes, as injustiças. Só importam as novidades do mercado, a
vida das celebridades e as grandes marcas da indústria da
moda”17

A sociedade de consumo surge no contexto de globalização, com a propagação de

marcas mundiais, aumento dos produtos como veículos, eletrodomésticos, refrigerantes,

sistemas de crediários. No Brasil, esse quadro vai se agravando a partir da segunda década do

século passado. A industrialização nacional se intensifica a partir de 1960, consolidado com

os supermercados, lojas de conveniência e shoppings, como afirma a psicóloga Valquíria

Padilha:
“O shopping center integra o projeto capitalista estadunidense

chamado de american way of life, que espalha pelos quatro cantos do
mundo o estilo de vida nos Estados Unidos. O cinema foi e ainda é o
principal veículo para disseminar esse conceito, acompanhado do
shopping center, do fast food e do automóvel. Sem se dar conta, as
pessoas vão assimilando a "cultura" estadunidense e a necessidade de
integrar a chamada sociedade de consumo. O shopping center ganhou
espaço nas sociedades capitalistas porque passou a significar uma nova
cidade, mais limpa, segura, moderna, organizada e mais seletiva que a
cidade real, aquela realidade que eu denomino de "mundo de fora".”18

A sociedade de consumo se baseia no consumo enquanto uma forma de lazer, uma

libertação. A projeção de grandes marcas no mercado, provenientes da caracteristica de

transnacionalidade das empresas, bem como da divisão internacional do trabalho, proporciona

uma nova realidade, com o consumo generalizado sobre o globo. A dominação continua

sendo repassada.

17 KRISIS, Grupo (1999). Manifesto contra o trabalho. Tradução de Heinz Dieter Heidemann e Cláudio Roberto
Duarte. In: CADERNOS do Labur, n. 2. São Paulo: Laboratório de Geografia Urbana/FFLCH/USP.

18 Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/v01/impresso/anteriores/164/cultura/materia.2006-04-
28.7116896764>
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Há ainda os que defendam que a sociedade de cosumo trouxe elementos positivos,

como a diversidade de produtos e a projeção do desenvolvimento da sociedade. Sobre a

pluralidade de produtos, já abordamos quando citamos o processo de criação de fetiches da

sociedade. Agora, sobre o desenvolvimento, torna-se um processo de compreensão do

conceito evolutivo.

Acreditar que a sociedade se constitui de aspectos de construção de objetos para que se

compreenda enquanto evoluída, desconsiderando os aspectos sociais, pode sim levar à

conclusão de que a sociedade de consumo projeta uma sociedade desenvolvida. É cair no

mérito do conceito pelo conceito, esvaziado de sua compreensão social. Acreditar na ONU

indicando o Brasil enquando um país com índice de desenvolvimento humano característicos

de países desenvolvidos pode tranquilizar aqueles famintos de prêmios ocos19. Pois o mesmo

país esta na lista dos maiores em concentração de renda20 e possui a realidade do trabalho

escravo21, para citar apenas dois pequenos elementos.

Dificil é tentar imaginar como seria o mundo se, para todos, o conceito de

desenvolvimento fosse a contemplação de todos os fetihes da sociedade nessa feroz fome de

tecnologia pela tecnologia. A sociedade de consumo se apresenta enquanto não sustentável,

ecologicamente inviável e humanamente desnecessária.

“As propagandas eletrônicas criam um sentimento de superação
imediata. Mal o rapaz compra um carro, logo vem a propaganda de um
modelo mais atualizado. Os computadores vão sendo superados por
outros numa velocidade incontrolável. Os eletrodomésticos, as roupas e
calçados, com suas cores exóticas, já não se superam de uma estação
para outra, mas dentro da própria estação. Este sentimento de
“ultrapassagem” é que faz as pessaos ficarem obcecadas pelos novos
lançamentos. Os shoppings simbolizam a atualização em tudo”22

19 Aqui faz-se uma referência à recente divulgação da ONU, que enquadra o Brasil no grupo de alto IDH, Índice
de Desenvolvimento Humano.

20 Segundo o coeficiente de Gini, parâmetro internacionalmente usado para medir a concentração de renda, o
Brasil é o oitavo país em desigualdade social. De acordo com o documento, no Brasil 46,9% da renda nacional
concentram-se nas mãos dos 10% mais ricos. Já os 10% mais pobres ficam com apenas 0,7% da renda.

21 Na América Latina, a cada mil habitantes em uma localidade, 5,5 pessoas são escravizadas. No mundo, são
12,3 milhões de vítimas deste crime, sendo que 9,8 milhões estão no setor privado.
22 BOGO, Ademar. Valores de uma prática militante. Cartilha no 09, Consulta Popular. 2001.
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Como a já citada retificação do individuo, afeta também de forma psíquica sobre o

homem e a mulher, com a possibilidade de desenvolvimento da oneomania, ou seja, o vício

em consumir. Característica dessa nova fase do capitalismo, a intensa propaganda de consumo

e a consolidação de necessidades artificias por inverso mecanismo, à exemplo da grande

mídia, acaba desenvolvendo este quadro patológico. É a partir desta perspectiva,

contemporânea e inserida diante a construção do filme, que se aborda o seu enredo.

Em uma cena do filme, vê-se a cesta de um lixo, representando o universo. No

discurso, Jack insinua um futuro onde as corporações darão nomes às galáxias, planetas, vias.

Algo como “Galáxia IBM”. Nesse breve comentário, Jack mostra a intervenção constante das

grandes empresas no cotidiano, apropriando, de fato, do universo no qual estamos inseridos.

No documentário “The Corporation”23 (também hollywoodiano!), temos uma explanação de

como as corporações interferem na vida humana de forma a atropelar quaisquer direito

humano, seja ele vital (caso da água privatizada) ou não (acesso aos meios de comunicação).

Visto esse quadro da sociedade atual, fica fácil perceber como existem linhas

prendendo as ações humanas aos desejos do controlador Capital. Livrar-se dessas amarras não

se faz e uma hora para outra, mas o primeiro passo é ter consciencia deste quadro. Como diria

Rosa Luxemburgo, só quem se movimenta sente as amarras que o prendem.

• A mulher

“Nem sempre a mulher foi oprimida. Durante um longo período da história a mulher

exerceu seus direitos em pé de igualdade com o homem. A destituição da mulher de

seu posto de igualdade e de suas funções de comando na sociedade ocorreu por

determinações sócio-econômicas e não por motivos “naturais”, como prega o

discurso dominante”, afirma a cartilha feminista. 24

A importância de se debater a questão de gênero ao se propor a pensar

uma transformação a sociedade, com o fim da supremacia burguesia frente o

proletariado, com a extinção de uma classe opressora perante a oprimida, se dá

23 The Corporation. EUA. 2003. Direção: Jennifer Abbott e Mark Achbar.
24 ALAMBERT, Zuleika. Feminismo, o ponto de vista marxista. SP. Nobel, 1986.
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pelo componente histórico. Pode-se apontar a mudança da sociedade matriarcal para a

patriarcal, o que interfere na sucessão gentílica, apontado por Engels. A necessidade de se ter

a legitimidade da prole está relacionada com a hereditariedade, a manutenção das divisões do

sistema. Aí está uma derrota da mulher.

“Essa derrota trouxe consigo a repressão sexual da mulher,
baseada na preocupação de garantir a legitimidade dos filhos. A família
monogâmica é baseada no domínio do homem. Seu fim explícito é
procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível e esta paternidade
indiscutível é exigida porque os filhos na qualidade de herdeiros diretos
deverão um dia entrar na posse do patrimônio paterno. É claro que dessa
nova situação decorre como conseqüência a humilhação social da
mulher”25

O mito da mulher biologicamente inferior já não encontra tanto eco na sociedade

contemporânea. Mas isso não significa que a mulher está próxima a sua libertação e

emancipação, muito menos que a sociedade atual esteja livre das amarras do machismo. Mas

qual a razão deste assunto na análise do filme Clube da Luta? Simples. O filme, como

explanado até então, pretende quebrar alguns conceitos típicos da sociedade capitalista,

enfrentando seus valores e símbolos, criticando-a com frases de efeito, porém peca nesta

característica reproduzida de forma tão natural que nem mesmo foi trabalhada no enredo: o

machismo.

A única personagem feminina no decorrer de todo o filme está em Marla Singer. Ela

não é a típica mocinha que pretende casar, ter filhos, cuidar do marido, ser monogâmica e

subserviente ao homem. Pode-se até mesmo considerar uma formatação diferente. Marla,

inclusive, representa o rompimento da moral, de forma mais geral. Para ela, propriedade não

existe, a pertença é ilegítima e os valores da sociedade capitalista não interferem em sua

forma de agir.

Mas Marla tem o seu ponto aí, no pensamento da mulher na sociedade. O capitalismo

não inventou o machismo. Mas se apropriou dele. Sendo, portanto, um pilar deste. Seria o

feminismo, portanto, uma pauta necessária para tornar o filme com o caráter completo, mas

assim não faz. E isso não se figura simplesmente pelo fato de Marla não acompanha todo o

25 ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Progresso, 1974.
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potencial das lutas das mulheres, mas sim pela ausência da mulher no plano do acirramento

dos entraves – no clube da luta.

Nos encontros do clube tem-se claro o recorte de classes. Quem está ali são os

oprimidos, os senhores que vendem a força de trabalho para patrão, iludidos com as

promessas da sociedade. Mas, nas lutas, nenhuma presença feminina. A mulher é excluída dos

excluídos, não possui representação enquanto proletariado, um claro vício da sociedade

capitalista de excluir a mulher do sistema de produção.

A falha em não representar a luta feminista no filme vai de encontro com sua própria

proposta, visto que qualquer luta das mulheres hoje, seja por melhores salários ou por

igualdade de oportunidades, passa necessariamente pela luta contra a exploração capitalista.

E, silenciar o potencial da mulher e seu papel na sociedade, é reproduzir a ideologia

dominante, justamente a proposta contrária do filme.

• E agora?

A sessão acabou. Hora de comprar seu Mc Lanche Feliz, entrar em seu Renault e ir

para seu apartamento kit net decorado pela Tok Stok. Você pode comentar com suas amigas,

durante a happy hour, entre um gole e outro de Coca-Cola, sobre como as grandes

corporações dominam nosso cotidiano sem nem percebermos, como somos induzidos a pensar

o que a editoria Abril publica, sobre a exploração do trabalho, a alienação das coisas e do

próprio homem. No final, não se esqueça: para quê cheque se você pode pagar com Visa?

O filme, porém, pode te incomodar. E refletir no seu dia, em você, nos seus valores, na

calça que está usando. E aqui está o grande mérito de Clube da Luta, o potencial de abstração

da ficção, consolidando-a nos aspectos diários. É a possibilidade de se refletir sobre as

relações nas quais nos inserimos. A capacidade de provocar indignação é uma grande

vantagem do filme.

Findar no discurso, porém, não parece ser o mais indicado. Meia dúzia de palavras

contestatórias está presentes em toda mesa de bar. Sem retirar o potencial de crescimento
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dessa realidade, vale ressaltar a importância de tentar compreender a sociedade, de se

identificar enquanto oprimido e de se organizar para a transformação. Isso é um desafio, e foi

devidamente esvaziado pela burguesia – afinal, quer coisa mais chata do que esse tal papo de

política?

A compreensão do quão manipulados somos e, com as palavras de Tyler, do quão

putos estamos, pode ser o quadro necessário para a inserção do indivíduo em um processo

libertário. Desvincular-se a alienação, desvendar seus símbolos, aguçar sua consciência. Todo

o processo a qual você pode ser submetido depois do filme depende unicamente de quanto

Tyler Durden existe em você...
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