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RESUMO 

Até que ponto um livro pode retratar a realidade? O que vive um autor para se inspirar ao nível 

de sua obra refletir todos seus temores presentes e futuros? O que é a distopia e que relação ela 

tem com o medo vivido pelos autores que ela escrevem? O objetivo deste trabalho monográfico 

é entrar na sociedade de Panem, país criado pela escritora estadunidense Suzanne Collins em 

seu livro intitulado Jogos Vorazes. Além de embarcar na compreensão do papel social da 

literatura distópica, os temores que envolvem seus autores, tanto os percursores quanto às obras 

publicadas no século XXI, tais como a opressão por parte de um governo, uma disparidade 

hegemônica, desastres ambientais, o papel da educação dentro daquela sociedade criada e o 

lugar da mídia e seu uso para o controle das massas. Fazer um comparativo com o Brasil atual, 

e os eixos que compõem o realismo da obra e que constituem uma sociedade, pontos como 

classe, democracia, o papel do Estado e a forma de agir de um governo ditatorial que usa das 

mídias e dos espetáculos para exercer seu poder de manipulação. 

Palavras-chave: Jogos Vorazes. Distopia. Literatura. 

  



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

How far can a book portray reality? What does an author live to be inspired at the level of his 

work to reflect all his present and future fears? What is distopy and what relationship does it 

have to the fear experienced by the authors they write? The purpose of this monographic work 

is to enter the society of Panem, a country created by the American writer Suzanne Collins in 

his book entitled The Hunger Games. In addition to understanding the social role of dystopian 

literature, the fears surrounding its authors, both the forerunners and works published in the 

21st century, such as government oppression, hegemonic disparity, environmental disasters, the 

role of education within that created society and the place of the media and its use for mass 

control. Make a comparison with the current Brazil, and the axes that make up the realism of 

the work and that constitute a society, points such as class, democracy, the role of the state and 

the way of acting of a dictatorial government that uses the media and spectacles to exercise its 

power of manipulation. 

 Keywords: The Hunger Games. Distopy. Literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos popularizou-se o gênero distopia entre os leitores juvenis, em resumo 

a literatura distópica trata mundos onde a sociedade vive sob controle de um governo totalitário; 

desastres naturais afetaram os meios de sobrevivência; o avanço tecnológico é 

assustadoramente explorado; entre muitos medos que se imagina para o futuro, melhor ou pior, 

da humanidade.  

Uma das obras mais reconhecidas deste gênero de trata do clássico 1984 (publicado em 

1949) de George Orwell, por exemplo, retratando a vida de Winston Smith que vive submetido 

ao regime totalitário do Grande Irmão, que através de sua manipulação diária cria uma imagem 

de uma observação completa de toda a população. O protagonista logo começa a questionar 

internamente o governo, onde ele trabalha no Ministério da Verdade, com a função de alterar 

dados para que a história decorresse de acordo com o que o partido do governo pregava.  

A obra apresenta uma população completamente submissa a um Estado totalitário, 

controlado pelo Partido Socialista Inglês, que controla de forma integral a vida dos cidadãos 

daquele mundo, assim como há uma falta de privacidade atrás do monitoramento constante. 

Indo além, o Partido passa para a população uma imagem de onipresença do governante e líder 

máximo, o Grande Irmão, com sua imagem espalhada por todos os cantos da cidade.  

1984 inspirou diversas gerações, não apenas na literatura e nas inúmeras obras que hoje 

preenchem milhões de estantes no mundo, graças a obra nasceu o reality show Big Brother, um 

confinamento de indivíduos com vigia 24 horas por dia, incentivando uma sociedade de 

voyeurismo e fetichismo. Em sua narrativa Orwell descreve uma clara mensagem de que ao 

preencher o ser humano de medo, o controle sobre ele é maior. 

A literatura distópica se consolidou através dos anos como uma forma de imaginar um 

futuro para aquele presente vivido pelos autores da época. Segundo Barbosa (2017) “O texto 

de distopia não é fala; é grito, é berro, é aviso[...]” (p.12), uma relação entre processos históricos 

que instigam um pensamento crítico. 

 Compreendendo a distopia, logo percebe-se seu antagonismo à utopia, sua percursora, 

onde se criam mundos perfeitos e se erradica o mal, usando a comparação com o mundo atual. 

A utopia funciona para trazer sentimentos de esperança, um consolo e uma forma de fugir da 

realidade, estando bem distante dela, para Andrade e Reis (2017) a utopia distancia-se da 
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realidade, tratando do mundo irreal e desejável, gerando conflito com a ideia de real, de onde 

nasce a distopia. 

A utopia1 é um mundo ideal criado para quem a imagina, é uma preocupação do que se 

gostaria de possuir, uma ideologia sempre em busca do melhor para o ser humano, de forma 

pura e de acolhimento. 

As distopias são representadas através de mundos em que a realidade é toxica e 

destruída, fazendo o leitor reconhecer o próprio mundo dentro daquela história fantasiosa. “Se 

utopia é a negação de tudo aquilo o que é, a distopia mergulha na realidade e nos força a vê-la 

no seu pior aspecto, tocando fundo na ferida.” (RODRIGUES, 2015, p. 30). Portanto, a distopia 

é um relato imaginativo do futuro, retratando a realidade atual como um meio de evitar as 

tragédias futuras. 

A ficção diatópica, em sua maioria, é uma crítica a sociedade como um todo, 

considerando seus aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos. É uma história que 

intencionalmente adverte, aludindo uma sociedade imaginada para o futuro, com a intenção de 

causar alguma reação que impacte o leitor de forma que o assombre. Pode-se considerar a 

distopia com a funcionalidade de uma crítica, advertência e um meio de revelar medos 

relacionados ao momento histórico vivido por aquele autor que a escreve. Quando o autor 

idealiza sua distopia cria um futuro, um caminho que será seguido pela população através de 

seus olhos. 

Pode acontecer de o autor não realizar seu objetivo com o tema de sua obra, a literatura 

entra em um grupo de espetáculos que causam um efeito catártico ao ser humano, onde ao se 

deparar com a obra o sentimento de libertação preencha mais que o medo ou a 

perturbação/impacto esperado naquela leitura. A libertação vem uma vez que o leitor se depara 

com uma realidade diferente e pior do que acredita estar experenciando. 

Consoante as informações apresentadas, a distopia dá aos leitores formas de 

conscientização da realidade em que está inserido. Desta forma, as obras publicadas deste 

gênero vão se adaptando a medos e projeções que amedrontam diversos autores pelo mundo. A 

literatura distópica criou notoriedade entre os séculos XX e XXI, inúmeros títulos tiveram um 

recorde de vendas, e graças aos novos livros de ficção diatópica recentemente lançados, devido 

ao sucesso a maioria veio a se tornar trilogias ou sagas com mais títulos publicados, a trilogia 

 
1 Termo criado por Thomas More em 1516. Utopia significa um lugar que não existe, algo considerado ideal 

para uma sociedade aos olhos de um autor. 
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Jogos Vorazes2 e a representação da sociedade do espetáculo, trilogia Divergente3 com busca 

pelo ser humano perfeito, A Seleção 4 entrelaça uma divisão de castas,  uma guerra e um 

romance, Maze Runner 5 seria a busca por uma cura para uma doença que dizimou boa parte 

dos seres humanos, entre muitos outros títulos recentemente publicados, possibilitou o 

relançamentos e a adaptações cinematográficas e televisivas de vários deles, tais como: Laranja 

Mecânica6, O Conto da Aia7, Blade Runner8, 1984, O planeta dos macacos9. 

Narrativas que trazem tramas políticas em cenários fragmentados, com jovens 

oprimidos por um sistema político e que acabam por se tornar responsáveis pela mudança na 

realidade em que estão inseridos, um protagonista que é levado a um confronto contra uma 

complexa hierarquia social e as relações de poder daquele mundo fictício. 

A maioria destes romances marca um período de guerra ou entreguerras, que aparece 

com muita força dentro deles, referenciando sempre o período vivido por aquele autor ou seus 

medos profundos, além de um grande medo do avanço tecnológico e o impacto social causado 

a partir dele. 

depois da Primeira Guerra, as utopias estão em retrocesso por toda parte. Os 

anos 1920, 1930 e 1940 foram a era clássica das ‘utopias em negativo’, das 

anti-utopias ou distopias. Essas são as ‘décadas diabólicas’, os anos do 

desemprego em massa, das perseguições em massa, de ditadores brutais e das 

guerras mundiais. (NEUMMANN; SILVA; KOPP, 2013, pg. 84, apud 

KUMAR, 1987, pg. 224) 

É emblemática a imagem que se pode ter de um livro ou filme em determinada geração. 

Em 2013 no Brasil durante a conhecida como “Marcha dos 20 centavos” ou Jornadas de Junho 

cartazes ilustrados por frases simbólicas da trilogia Jogos Vorazes foram vistos nas mãos de 

 
2 The Hunguer Games, de Suzanne Collins e lançado nos EUA no ano de 2008, tendo como sequencias Catching 

Fire (2009) e Mockingjay (2010), no Brasil com os títulos de Jogos Vorazes (2010), Em Chamas (2011) e A 

esperança (2011). 
3 Divergent, de Veronica Roth e lançado nos EUA no ano de 2011, tendo como sequencias Insurgent (2012) e 

Allegiant (2013), no Brasil com os títulos de Divergente (2012), Insurgente (2013) e Convergente (2014). 
4 The Selection, de Kiera Kass e lançado nos EUA no ano de 2012, tendo como sequencias The Elite (2013), The 

One (2014), The Heir (2015) e The Crown (2016), no Brasil com os títulos de A Seleção (2012), A Elite (2013), 

A Escolha (2014), A Herdeira (2015) e A Coroa (2016). 
5 The Maze Runner, de James Dashner e lançado nos EUA no ano de 2009, tendo como sequencias The Scorch 

Trials (2010) e The Death Cure (2011), no Brasil foram publicados com o título de Maze Runner e os subtítulos: 

Correr ou Morrer (2010), Prova de Fogo (2011) e A Cura Mortal (2011) 
6 A Clockwork Orange, de Anthony Burgess, publicado pela primeira vez em 1962. 
7 The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, publicado pela primeira vez em 1985. 
8 Filme inspirado no livro Do Androids Dream of Electric Sheep?, de Philip K. Dick, publicado em 1968. 
9 Filme inspirado no livro de Pierre Boulle, La Planète des Singes, publicado em 1963. 
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muitos manifestantes, citações como “O fogo está queimando, se nós queimarmos vocês 

queimam com a gente”; “Toda revolução começa com uma faísca”10. Na Tailândia durante a 

primeira semana da estreia do terceiro filme da adaptação cinematográfica da trilogia A 

Esperança - Parte 1, houve um protesto, utilizando uma saudação muito simbólica da 

resistência criada no mundo de Jogos Vorazes, os manifestantes protestavam contra um golpe 

de governo, culminando na prisão dos jovens e na proibição da exibição dos filmes da 

franquia11.  

O desejo em desenvolver esse trabalho veio através do interesse em estudos de literatura 

e seu lugar na sociedade, assim como meu próprio sentimento de surpresa diante da narrativa 

de Collins, que nos traz a sofrer junto a Katniss diante de uma luta que não se vê futuro, trazendo 

a luz brigas e impactos políticos que não estão apenas presentes nos livros, a literatura de Jogos 

Vorazes por vezes se mostra real diante de tantas notícias trágicas e desmotivastes que 

impactam a vida cotidiana do ser humano, portanto, a trilogia Jogos Vorazes foi escolhida a 

distopia foco para a análise neste trabalho monográfico. 

A trilogia escrita por Suzanne Collins leva os títulos de Jogos Vorazes, Em Chamas e A 

Esperança, é geralmente considerada literatura Infanto-juvenil. A história é narrada por Katniss 

Everdeen, a partir de sua vida no Distrito 12, um dos mais pobres do país chamado Panem 

(antiga América do Norte), uma referência as políticas ligadas à Roma Antiga do “pão e circo”. 

Dividida por um Capital (a capital do Estado totalitário) e treze distritos, tendo sido o 13° 

dizimado 74 anos antes da história contada por Katniss, por uma rebelião que culminou nos 

Jogos Vorazes. 

Para celebrar a vitória da Capital contra a rebelião os 12 distritos restantes devem sortear 

anualmente dois tributos, um menino e uma menina, com idade entre 12 e 18 anos, para uma 

batalha de vida ou morte na Arena. Um evento televisionado para todo o país de forma que sua 

exibição é obrigatória para todas as famílias. 

A narrativa traz ao leitor uma imersão ao ponto de vista de Katniss, protagonista e 

narradora da trilogia, que apesar de mostrar fortes opiniões contra o regime em que está 

inserida, prefere focar suas forças apenas na própria sobrevivência e de sua pequena família. 

 
10 BRASIL vira cenário de ‘Jogos Vorazes’ em protestos. Revista Veja, São Paulo, 10 de novembro de 2013. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/brasil-vira-cenario-de-jogos-vorazes-em-protestos/. 
Acesso em: 24 de outubro de 2019. 
11 MANIFESTANTES imitam gesto de ‘Jogos Vorazes’ e são detidos na Tailândia. G1, São Paulo, 20 de novembro 
de 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/11/manifestantes-imitam-gesto-de-jogos-
vorazes-e-sao-detidos-na-tailandia.html. Acesso em: 24 de outubro de 2019. 
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Mas tal narrativa não nos apresenta em que ano se passa a saga, apenas sabemos que os 

acontecimentos discorrem de acordo com a narração, não sendo um relato de vida, ou seja, não 

há um leitor a se dirigir, porém, chega ao leitor através de uma narrativa simples, sem 

dificuldades ou escrita rebuscada. 

Logo no primeiro capítulo, Katniss apresenta ao leitor que se trata do Dia da Colheita, 

acontecimento que escolhe os tributos que irão participar da 74ª edição dos jogos, a protagonista 

mostra estar conformada caso seu nome seja sorteado, já que o havia colocado na urna mais de 

uma vez em troca de grãos. O Distrito 12, lar de Katniss, é um dos mais pobres e insalubres de 

toda Panem. Desde a morte do pai, Katniss se tornou a mantedora da família, cuidando da mãe 

e da irmã mais nova. No fim ela se oferece como tributo, em uma tentativa desesperada de 

salvar a irmã, Prim, que fora sorteada logo em sua primeira colheita. 

Segundo entrevistas Suzanne Collins afirma ter se inspirado a escrever a trilogia Jogos 

Vorazes (2010) ao trocar de canais em seu TV à cabo, e que durante este momento pulou de 

um cenário de reality show para uma guerra no Afeganistão, com esta gama de imagens entre 

a busca sem limites dos reality shows e a cobertura midiática sobre a guerra nasceu o cenário 

distópico de Panem (que vem do grego panis, significando pão). No mais, a autora ainda se 

inspirou em literatura grega, o mito de Teseu, e os gladiadores romanos, cercados pela cultura 

do pão e circo, e anexou memórias de sua infância, quando o pai lutou na guerra do Vietnã 

(MARTINS, 2012). 

Dentro deste contexto, Collins apresenta preocupações sobre o controle da própria vida; 

um sistema hegemônico de exploração humana; a mídia como um mecanismo de opressão e 

alienação; conformismo e perda de esperança; uma disparidade de grupos, onde um grupo 

domina o outro e vive favorecidos dos meios de sobrevivência; a manipulação do homem 

através de um condicionamento psicológico. 

Encaixando-se no gênero da distopia, Jogos Vorazes apresenta uma guerra pelo controle 

do destino de uma nação. Assim como outras distopias famosas, mostra o medo por um futuro 

esquecido, ou seja, um medo pela consequência da ação humana, com um planeta em cenário 

de ruínas ambientais e sociais. 

A exploração da imagem de Katniss durante a trilogia é um dos principais temas 

abordados neste trabalho. Durante os três livros a imagem da protagonista é trabalhada, sempre 

para agradar ao público, seja ele o da Capital em busca de admiradores que patrocinem sua 

estadia na arena como mostrado no primeiro livro, como uma forma de amenizar os levantes 
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rebeldes no segundo, ou durante a rebelião como uma forma de desmoralizar a Capital e trazer 

mais seguidores adeptos a derrubar o sistema como é retratado no último livro. Sua imagem 

explorada e manipulada como forma de propaganda midiática, televisionada para todos os 

habitantes de forma a atingir o maior número possível de seguidores a uma causa que ela não 

acredita pertencer, consciente que é usada como uma peça no jogo entre os que almejam o lugar 

de governante. 

Essa imagem de Katniss apresentada em todos os momentos, tanto como protagonista 

da história, que para os leitores já é uma heroína, quanto para os personagens do livro, com a 

Capital a usando dentro do espetáculo dos Jogos e a Rebelião do Distrito 13 como uma 

propaganda do levante contra o sistema criado pelo Presidente Snow. 

Todo esse envolvimento do espetáculo traz uma referência à Roma Antiga, na sociedade 

do Panis et circenses, que nos dá o nome de Panem ao país onde a história se passa, aos 

gladiadores em seus jogos na arena, onde o último de pé será o vencedor em prol de divertir um 

Imperador e distrair a sociedade que o cerca, abordando os estudos da sociedade do espetáculo 

de Debord (1997). 

A pesquisa ainda traz aspectos como o que seria o Estado e seu papel dentro de uma 

sociedade; classes sociais; processos democráticos; ditadura; e o processo catártico que envolve 

a literatura dentro da sociedade do espetáculo. Para dar solidez a pesquisa, ocorreu um estudo 

de conceitos, através de verbetes presentes em três dicionários: 1) Dicionário do Pensamento 

Social do Século XX (1996); 2) Dicionário do Pensamento Marxista (1988); 3) Dicionário 

Gramsciano (2017). 

O desejo de se iniciar este trabalho veio da influência que as obras de ficção distópica 

tem no mundo, principalmente Jogos Vorazes, sua repercussão mundial, o que seria esse tal 

medo do futuro retratado em diversas obras? Atualmente vivemos a distopia que os antigos 

autores temiam? Ou estamos caminhando para ela? 

Além desta Introdução e das Considerações Finais, presente monografia está organizada 

em quatro capítulos, a saber, o capítulo 1: A sociedade do espetáculo em Jogos Vorazes, que 

trata a relação entre o espetáculo de Debord e os eixos de democracia, sociedade e Estado, ou 

seja, alguns dos  principais eixos que constituem uma sociedade; capítulo 2: Relação entre o 

espetáculo e a ditadura, em como os ditadores da trilogia constituem seus governos totalitários, 

usando a imagem da heroína para propagar seus ideais; capítulo 3: O mundo já vive um Jogos 

Vorazes?, aludindo à sociedade atual com a literatura e questionando se o medo das distopias 
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antigas não está se tornando real, assim como o medo das distopias atuais; capítulo 4: O papel 

social da literatura, discutindo o atual caráter antidemocrático de acesso à leitura, e a 

importância da literatura como arte para a construção crítica do homem. 
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1  - A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO EM JOGOS VORAZES  

 

A temática central da trilogia criada por Suzanne Collins é sem dúvidas o evento que dá 

nome ao livro, o massacre chamado Jogos Vorazes. Um reality show onde a matança predomina 

o cotidiano daquela sociedade, e o sai vitorioso o último a permanecer com vida. Televisionado 

para todos os cidadãos de Panem, desde o sorteio até o fim dos jogos, mostrando toda a rotina 

de treinamentos e entrevistas dos participantes, gerando comoção nacional e formas de 

favoritismo do público para entretenimento da classe dominante.  

Durante o desenrolar do primeiro livro é apresentado ao leitor uma sociedade 

hierarquicamente dividida por setores  da produção 12e uma Capital que tudo controla, com um 

regime totalitário e abusivo, girando em torno de um reality show onde o vencedor é ser o 

último de pé em um jogo de vida ou morte, e o principal prêmio é o que a Capital chama de 

“uma vida tranquila”, sem pagamentos de impostos, ou voltar a ser sorteado a um novo ano de 

reality, o distrito também é premiado, principalmente com comida e especiarias. Jogos Vorazes 

nos apresenta uma sociedade movida pelo espetáculo e a relação social que o envolve 

(DEBORD, 1997)13, um controle desumano pelo governo, a tecnologia está em um alto nível 

de desenvolvimento. 

Exemplificando os jogos e sua representação neste mundo fictício, o capítulo um do 

primeiro livro traz a informação, relatando toda a história dos jogos e o cenário que antecedeu 

e influenciou sua criação, assim como os esquemas que o cercam, em sua narrativa Katniss 

explica que os jogos nasceram. 74 anos antes dos eventos do livro ocorreu um levante contra a 

Capital envolvendo todos os 13 distritos intitulado Os Dias Escuros, uma revolta dos distritos 

contra a opressão do governo, por fim a Capital venceu os rebeldes dos 13 distritos e pôs fim 

ao Distrito 13. Os Jogos Vorazes nasceram como uma forma da Capital mostrar que seu poder 

está a cima dos distritos e para entretenimento de seus habitantes, diversão da classe dominante 

e meio de tortura psicológica para alimentar o medo da classe oprimida. Ou seja, os jogos são 

uma punição e uma reafirmação do poder da Capital, porém o discurso usado é de que os jogos 

nada mais são do que uma forma de reaproximação dos distritos, tratando o evento como uma 

festividade. É algo criado para divertir a classe mais rica, adaptando-se a rotina de quem é o 

 
12 São distritos numerados de 1 a 12, sequencialmente os distritos possuem as funções: 1) artigos de luxo; 2) 

alvenaria; 3) tecnologia; 4) pesca; 5) energia; 6) transporte; 7) madeira; 8) tecidos; 9) grãos; 10) pecuária; 11) 

agricultura; 12) minério. 
13 Debord em sua obra defende que nas sociedades modernas ocorre uma acumulação de espetáculos e que tudo 

não passa de uma grande representação, e que esta representação é responsável pela alienação. 
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público alvo dos jogos: “os Jogos verdadeiros só começam às dez horas porque muitos 

residentes da Capital acordam tarde.” (COLLINS, 2010, p. 152).  

Como se trata de um reality show, há patrocínios e exibição de todos os passos dos 

participantes, antes dos jogos e durante eles, em cada segundo os Tributos, como são chamados 

os participantes, trabalham para melhorar sua aparência e modos diante das câmeras, para atrair 

bons patrocinadores (normalmente as pessoas mais ricas da Capital, isto é, da classe dominante 

de Panem) que ajudem seus desempenhos dentro da arena dos jogos, um patrocinador pode 

amparar seu participante com utensílios que auxiliem dentro da arena, como Collins (2010) 

escreve na página 65: “Os Jogos Vorazes não são um concurso de beleza, mas parece que os 

tributos mais atraentes sempre conseguem arregimentar mais patrocinadores.” 

As entrevistas obrigatórias e a necessidade de tornarem-se desejáveis a um público 

mostra que os protagonistas se tornam personagens fabricados pela Capital, precisando criar 

personalidades marcantes para aumentar a audiência, uma vez que seus carismas forem 

acolhidos pelo público (da Capital) maior se tornam as chances de conseguir patrocínio e 

aumentar os meios de sobrevivência.  

As problemáticas abordadas no livro se entrelaçam aos estudos da Sociedade do 

Espetáculo de Guy Debord (1997), que nos diz existir uma sociedade onde se predominam 

condições modernas de produção, resulta em uma acumulação de espetáculos e que tudo vivido 

ali não passa de representação. O espetáculo é para os cidadãos da Capital se divertirem, eles 

se envolvem com as narrativas e histórias de vida dos Tributos, sussurram palavras de 

acolhimento, em dados momentos dizem a Katniss que sentem muito pela vida difícil de seu 

distrito, mas não existe uma real consciência de classe, o sentimento torna-se momentâneo, 

nesse ponto o espetáculo serve para a alienação da população da Capital. 

Eles sentem uma empatia vazia, sabem que pessoas passam fome em outros distritos, 

mas produzem festas fartas, onde uma das maiores diversões é comer até se empanzinar e beber 

líquidos que os façam vomitar toda a comida e voltar a comer de forma desenfreada. 

Em Panem, como em qualquer sociedade, há a divisão de classes sociais, exploradores 

e explorados, oprimidos e opressores, e a imagem de um meio considerado perfeito por sua 

minoria dominante hegemônica, tal classe dominante encontra-se imersa na alienação 

provocada por tais acúmulos de espetáculo, que manipula informações para que não cheguem 

com a veracidade necessária, mas que nada mais é que uma representação criada por um líder 

que prende a população aos seus ideias e interesses.  
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Tal relação criada pelo líder (no caso do objeto de estudo trata-se do Presidente Snow, 

figura que será mais discutida no segundo capítulo deste trabalho) para as demais classes 

representa um desejo do mundo, dos objetos e mercadores voltadas para a aparência, portanto, 

“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada 

por imagens.” (DEBORD, 1997, p. 14). 

Esse espetáculo mediado pelo governante, o Presidente Snow, representante das classes 

no poder e referência no que diz respeito a imagem do Estado no mundo criado por Collins (não 

há indícios de outras civilizações, além de Panem, na trilogia), o que dá solidez à ideia distópica 

de um Estado totalitário. A máquina chamada Estado, na visão liberal, é composta inicialmente 

por três elementos, segundo Hall14 (1996): 1) um conjunto de instituições, definidas pelos 

próprios agentes de Estado; 2) tais instituições situam-se no meio do território chamado 

sociedade; 3) o Estado monopoliza a criação das regras, dentro do que é denominado como 

sendo seu território. 

Porém, Hall ainda nos diz que “é preciso enfatizar que a condição de Estado é em geral 

mais uma aspiração do que uma realização efetiva” (p. 257), o que nos leva a crer que sua ideia 

sobre a Estado nada mais é que uma composição, não sendo de fato a execução final esperada 

pelas classes. 

Por outro olhar, Marx e Engels 15em suas pesquisas dizem o Estado (burguês) é 

construído de forma a organizar e administrar os meios de sobrevivência para a burguesia, e em 

concordância Gramsci atribui ao Estado a imagem de agente econômico, gerindo a função 

produtiva das classes sociais exploradas, em serviço da hegemonia, portanto, “[...] o Estado só 

é concebível como forma concreta de um determinado mundo econômico, de um determinado 

sistema de produção, disso não deriva que a relação de meio fim seja facilmente determinável 

e assuma o aspecto de um esquema simples e óbvio à primeira vista.” (GRAMSCI, 1959-60 

[CC, 1, 427] apud LIGUORI, 2017, p. 261)16. Em resumo, o Estado administra o conjunto das 

relações sociais e os meios de sobrevivência desenvolvidos pela classe explorada em prol de 

uma classe dominante, de forma a manter a hegemonia da sociedade.  

Como foi visto, as sociedades são feitas de um Estado, assim como Estados são feitos 

de sociedades, compostos de um sistema de classes. Em Jogos Vorazes, é bem presente tal 

 
14 Verbete “Estado” presente no Dicionário do Pensamento Social do Século XX. 
15 Verbete “Estado” presente no Dicionário do Pensamento Marxista, escrito por Ralph Miliband. 
16 Verbete “Estado” presente no Dicionário Gramsciano. 
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questão, pela divisão dos distritos por suas produções e acompanhados de seus lugares naquela 

sociedade fictícia, cada ramo da produção determina o lugar que aquele distrito ocupa naquela 

sociedade representada. 

A divisão entre os distritos e a Capital declaram a divisão daquela sociedade, onde os 

12 distritos trabalham em um regime quase de escravidão para sustentar os luxos e desejos da 

burguesia. A Capital, centro máximo do governo de Panem, tira dos distritos toda a produção 

de sobrevivência em prol de um grupo seleto de pessoas que vivem em uma classe social 

superior. 

A discussão do conceito de classe é extenso, mas a maioria dos pesquisadores concorda 

tratar-se de um grupo social que possui alguma característica socioeconômica comum. 

Wesolowski e Slomczynski (1996)17 dizem que classe se trata de grupos amplos, onde há uma 

distribuição desigual dos bens econômicos, de vantagens políticas, e diferenças que segregam 

valores culturais. Fatos resultantes respectivamente da exploração econômica, de uma opressão 

política e do domínio cultural, que levam a um conflito social pelo controle dos recursos, itens 

muito presentes na obra aqui estudada. Tudo é manipulado de forma que a população se encaixe 

em seu nicho, tendo a base histórica limitada para o mínimo possível. 

Por exemplo, a protagonista, pertence ao Distrito 12, onde se produz carvão para aquecer 

as casas da Capital, em dado momento do livro ela revela que o aprendizado na escola se volta 

para o básico e o que o governo acha essencial para o desenvolvimento dos habitantes do 

distrito: leitura, matemática, as formas de lidar com o carvão e uma palestra semanal sobre a 

história de Panem. 

De alguma forma, quase tudo na escola acaba se relacionando com 

carvão. Além de leitura básica de matemática, grande parte de nosso 

ensino remete a carvão - exceto a palestra semana sobre a história de 

Panem. E não passa de conversa mole sobre o que devemos à Capital. 

Sei que deve haver muito mais coisas do que o que nos é ensinado. Deve 

haver algum relato real do que aconteceu durante a rebelião. 

(COLLINS, 2010, pg. 49) 

 

O que é produzido em grãos, por exemplo, pelo Distrito 11, não pode ser consumido 

livremente por eles, mas sim obtido pela troca de valores, tal desobstrução leva a uma punição, 

 
17 Verbete “Classe” presente no Dicionário do Pensamento Social do Século XX. 
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como mostra o diálogo na página 219 entre Katniss e sua aliada na Arena, Rue, vinda do distrito 

citado 

― Imaginava que no Distrito 11 vocês tivessem mais fartura de comida do 

que nós. Afinal, vocês cultivam a comida. 

[...] 

― Oh, não, não temos permissão para comer o que cultivamos. 

― Vocês são mandados pra prisão, alguma coisa assim? 

― A pessoa é chicoteada na frente de todo mundo. 

 

Na perspectiva de Marx, o conceito de classe torna-se objeto fundamental de seu estudo 

com Engels, o ponto de partida de toda sua pesquisa, sobre o proletariado e a estrutura 

econômica das sociedades modernas e os seus processos de desenvolvimento, ou seja, o estudo 

sobre a luta de classes em todas as formas de sociedade (BOTTOMORE, 1988)18. Gramsci, em 

suas ideias semelhantes, descreve em seus Cadernos do Cárcere, suas poucas reflexões sobre 

Classe, denominando como “grupo social” (MORDENTI, 2017).19 

Mesmo classe social sendo caracterizado como um conceito bastante amplo, o termo 

enfatiza uma distribuição da estrutura social, “[...] são consideradas não apenas como agregados 

de indivíduos, mas como grupos sociais reais, com sua própria história e lugar identificável na 

organização da sociedade. ” (WESOLOWSKI e SLOMCZYNSKI, 1996, p. 92,). Assim, classe 

e seu sentido está diretamente ligado ao que se refere a diferentes tipos de estruturação da 

sociedade. 

Na obra aqui analisada, as classes são registradas de forma enfática a divisão. Com 

efeito, cada distrito de  Panem é constituído como uma classe, inclusive numeradas, do um ao 

doze (treze antes dos Dias Escuros, como ficou conhecida a luta contra a tirania da Capital)20, 

mostrando exatamente o lugar social em que se localiza cada distrito dentro daquela sociedade, 

uns servem para produzir o alimento, outros para cuidar do exército, e há também os distritos 

mais ricos, porém que não são habitantes da Capital, apenas produzem os artigos de luxo e por 

isso seu subsídio é maior que os outros distritos. A imagem de Katniss como vencedora dos 

jogos e tendo saído do último distrito, considerado mais inferior e pobre de todos, vem 

reforçando o estereótipo da heroína que incomoda o sistema criado pelo Presidente Snow para 

 
18 Verbete “Classe” presente no Dicionário do Pensamento Marxista. 
19 Verbete “Classe” presente no Dicionário do Pensamento Gramsciano. 
20 Relembrando que os Jogos Vorazes nasceram após um levante do Distrito 13 contra a opressão da Capital e 

com isso eles foram “eliminados”. 
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aquela sociedade, por isso a preocupação com o controle da imagem da protagonista, para que 

não estimule os da classe explorada a seguir o exemplo, utilizando-a para tentar conter os 

levantes que nascem após os jogos.  

Essa imagem criada por Collins para Katniss de heroína dá para a história alguém para 

lutar pela democracia perdida, uma vez que o Presidente Snow se encontra no poder há muito 

tempo e elimina todos os concorrentes que aparecem para disputar eleições (que não se 

oficializam porque os concorrentes de Snow convenientemente aparecem mortos), isso torna 

sua palavra a lei máxima. Katniss fica conhecida como a Garota em Chamas, atrapalhando o 

sistema criado pelo Presidente Snow, ao fim dos Jogos, quando ela sobrevive, manipulando 

todo o procedimento final, obrigando a manter ela e seu companheiro de distrito, Peeta21, vivos, 

desperta a curiosidade e atenção indesejável do Presidente, que agora a vê como uma ameaça 

ao seu sistema. Voltando a manipulação habitual, transformando os atos de Katniss como algo 

planejado para exibição. 

A trilogia nos abre a ter reflexões sobre processos democráticos e a importância de 

mantê-los. Em um sentido mais amplo democracia tem por significado “governo do povo”, ou 

seja, “[...] é um sistema político no qual o povo inteiro toma, e tem o direito de tomar, as 

decisões básicas determinantes a respeito de questões importantes de políticas públicas.” 

(HOLDEN, 1996, p. 179)22, como por exemplo a democracia representativa que dá o direito 

que de a cada quatro anos escolher um representante que deveria atender as demandas da 

população, governando com o foco de melhorias da qualidade de vida do povo. 

Portanto, ter noção quanto a este direito de tomar decisões básicas por um povo é o que 

distingue se o sistema implementado em determinada sociedade é democrático ou não. Holden 

(1996) diz que é direito do povo, em seu processo democrático, tomar decisões dentro do 

sistema de regras vigentes naquela sociedade, isso incluiria a escolha justa do povo em quem 

governar. Em contrapartida, Marx nos traz sua concepção sobre a “verdadeira democracia”, que 

ela demandaria o desaparecimento do Estado, findando assim a separação entre Estado e 

Sociedade civil, porque para ele a sociedade passaria a ser um organismo com interesses 

homogêneos e solidários (LUKES, 1988)23. 

 
21 Companheiro de distrito de Katniss que é sorteado para os jogos e seu interesse romântico. 
22 Verbete “Democracia” presente no Dicionário do Pensamento Social do Século XX. 
23 Verbete “Democracia” presente no Dicionário do Pensamento Marxista. 
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O terceiro livro da saga atribui a Katniss não apenas uma ideia de heroína, mas a 

extensão do espetáculo produzido nos jogos, sua imagem se manipula, pela Capital e mais para 

frente pelo grupo rebelde, para uma luta pela democracia que dá direito ao povo de escolher um 

novo representante e com isso buscar novas leis que os tirem da vida de servidão e exploração 

em que se encontram. Katniss, ao aceitar fazer parte da rebelião, se torna uma garota 

propaganda de um novo governante, alguém com uma promessa de melhorias para a população, 

com a reestruturação daquele sistema opressor em que estavam acostumados a viver, e criando 

um sonho de luta para um futuro melhor. 
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2  - A PRESENÇA DA DITADURA NO GOVERNO DE JOGOS VORAZES 

 

 Na atualidade a palavra ditadura traz um sentimento de aversão, normalmente 

significando um governo que estabelece um monopólio político de uma população, seguido de 

formas opressoras de governar. 

Pelo mundo diversos nomes foram associados a formas de governar ditatoriais, Hitler e 

o nazismo alemão, Mussolini e o fascismo italiano, o Brasil passou-se 21 anos em uma ditadura 

militar. Os três países citados estão marcados na história por terem passado por regimes 

totalitários, extremamente nacionalistas, opressores e com perseguições políticas contra quem 

fizesse oposição ao governo. 

Segundo Baehr (1996)24 a forma de governo que abrange uma ditadura nem sempre 

girou em torno do totalitarismo, já foi algo praticado na República Romana como um poder 

cedido a alguém, de forma legal. Um ditador normalmente era nomeado pelo Senado, para 

reorganizar uma nação diante de um período de crise, como guerras e lutas civis. Tal poder seria 

de forma temporária até o reestabelecimento social daquela população, não sendo absoluto, e 

limitado a períodos curtos, não dando autoridade de interferir nas questões civis ou declarar 

guerras. O que Baehr explica é que existem duas correntes relacionadas a ditadura, a primeira 

tratando-se da democrática, que está dentro da lei, e a segunda como a usurpatória, 

acompanhada da coerção e militarismo. 

No caso deste trabalho, daremos maior importância à de caráter totalitarista, por tratar-

se da forma governamental presente em Jogos Vorazes, e inspirar inúmeras obras literárias e 

cinematográficas pelo mundo. Focando na forma de governo do Presidente Snow, que não se 

sabe se chegou ao poder de forma democrática, mas usou de artifícios antidemocráticos e ilegais 

para permanecer na posição de poder; e falaremos também da Presidenta Alma Coin, que surge 

no último livro da trilogia, como líder do levante, e ganha destaque em vários momentos com 

um discurso controverso de liberdade e imposições pessoais. Assim como na forma em que 

ambos os governantes utilizam do espetáculo para manipular as massas, usando sempre da 

imagem de Katniss para propagar uma mensagem em prol do próprio governo. 

 Pouco se sabe da forma como o Presidente Snow ascendeu ao poder de Panem, não se 

mencionam eleições, apenas que ele aniquila qualquer adversário que apareça pelo caminho. 

Sabe-se também que Snow usa de cirurgias plásticas para tentar parecer mais jovem, já que se 

 
24 Verbete “Ditadura” presente no Dicionário do Pensamento Social do Século XX. 
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encontra no governo a bastante tempo. Seus meios de governar advêm da ditadura militarista e 

há uma clara inspiração da autora sobe um governo fascista, Snow tem um forte poder militar, 

opressor e totalitário.  

A partir do segundo livro (Em Chamas), quando os levantes começaram a surgir entre 

os distritos, o uso da força e da tortura tornaram-se mais intenso e frequente, um personagem 

muito ligado a Katniss, é chicoteado em praça pública, como forma de se tornar exemplo para 

toda aquela comunidade.  

A imagem de Katniss perante os distritos preocupa o governo deste homem, seus atos 

rebeldes acarretaram em pequenos levantes por vários distritos desfavorecidos, e dentro da 

própria Capital há vários fãs da imagem criada da protagonista. Em uma tentativa de aterrorizar 

a protagonista, no segundo livro, o próprio Presidente Snow se desloca até o Distrito 12 para 

confrontar Katniss.  

Katniss sempre soube que seus atos poderiam ser considerados uma afronta direta ao 

governo, foi alertada de que não ficaria impune, mas como sua imagem fora tão bem construída 

nada pode ser feito contra ela, uma vez que agradara até mesmo os mais afortunados da Capital. 

Sendo vigiada a todo momento o Presidente Snow pretende silenciá-la através do medo de 

perder sua família, e usa até mesmo o carinho que ela sente por Peeta para fazê-la cooperar com 

seu sistema.  

Pretendendo usar da imagem fabricada para Katniss como principal arma de influência 

para conter os levantes. Desde o início da trilogia Katniss se mostrou bem resistente quanto a 

se tornar uma arma nas mãos da Capital, eles poderiam usar seu corpo, sua imagem e o que 

quiserem, mas nunca mudariam suas convicções sobre o sistema que desfavorecia seu distrito. 

Para fazer Katniss participar de sua propaganda o Presidente Snow usa de sua principal 

arma: o poder. A manutenção de seu sistema ocorre através do poder que a Capital exerce sobre 

os outros distritos, principalmente os mais desfavorecidos e explorados. Katniss tem pontos 

fracos, sua família e amigos de distrito, assim como o próprio Peeta, por quem ela tem 

sentimentos conflituosos. O Presidente Snow usa de seu poder para gerar o medo de perder as 

pessoas que são importantes para ela 

Os acontecimentos de Em Chamas mostram que a imagem de Katniss torna-se muito 

popular pelos habitantes da Capital, o que de certa forma a protege de ataques do presidente. 

Sua atuação na arena a tornou uma imagem popular, um símbolo que chamou a atenção de 
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muitos, não apenas entre os Distritos, mas entre a população da Capital, os mais ricos e os 

patrocinadores dos jogos, Katniss ganhou uma grande visibilidade e admiradores. 

 

Aparentemente, meu broche com o tordo lançou uma moda que virou a 

sensação da temporada, porque diversas pessoas aparecem para me mostrar 

seus acessórios. Meu pássaro foi copiado em fivelas de cintos, bordado em 

lapelas de seda, até mesmo tatuado em lugares íntimos. Todos querem usar o 

símbolo da vencedora. (COLLINS, 2011, pg. 89) 

 

Voltando a Debord (1997), percebe-se o valor dogmático do espetáculo, uma vez que 

Katniss torna-se uma imagem de admiração por vencer os jogos, porém, pela visão da Capital, 

não pode usar de tal influencia, “[...]não pode chegar a nenhum dogma sólido.” (p. 47), por ser 

uma imagem muito explorada e de cunho agora popular, Katniss se torna perigosa, podendo 

influenciar a população. 

 

A unidade irreal que o espetáculo proclama é a máscara da divisão de classes 

sobre a qual repousa a unidade real do modo de produção capitalista. [...] O 

que obriga ao aprofundamento do racional é também o que alimenta o 

irracional da exploração hierárquica e da repressão. O que constitui o poder 

abstrato da sociedade constitui sua não-liberdade concreta. (DEBORD, 1997, 

pg. 47) 

 

Durante o terceiro livro (A Esperança), após os rebeldes explodirem a arena dos jogos 

e resgatarem Katniss para aliar-se a eles, os tributos remanescentes tornam-se prisioneiros da 

Capital, e mais para frente sabe-se que foi usada tortura como forma de contê-los e torna-los 

mais dóceis aos planos do presidente. Peeta, companheiro de distrito de Katniss e seu interesse 

romântico, é usado por Snow em entrevistas como um meio de apaziguar os rebeldes, mas com 

forme as entrevistas vão passando, percebe-se que ele vem ficando mais magro e claramente 

debilitado, e quando enfim é resgatado já está com sequelas do tratamento tortuoso que lhe foi 

direcionado na prisão da Capital, a forma como Peeta sofreu no cárcere da Capital também 

caracteriza uma tortura psicológica não apenas para ele, mas para Katniss, de forma a deixar 

desestabilizada emocionalmente para exercer sua função diante da rebelião. 
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Desde sua primeira aparição a figura do presidente Snow revela-se sádica e autoritária, 

de forma imperialista, a quem tudo pertence e tudo manda, com controle absoluto daquela 

sociedade e da imposição de suas vontades. 

Já a Presidenta Alma Coin é uma personagem que surgiu apenas do último livro, como 

a líder das forças rebeldes e governante do então destruído Distrito 13, e que também liderou o 

levante de anos antes contra a Capital. Sua promessa diante da rebelião é que quando o 

Presidente Snow caísse, ela chamaria novas eleições e que assim o povo poderia viver livre e 

democraticamente. “Vamos formar uma república em que as pessoas de cada distrito e da 

Capital vão poder eleger seus próprios representantes para serem suas vozes num governo 

centralizado.” (COLLINS, 2011, p. 95) 

Porém, sua postura diante de Katniss é de puro desagrado, com o decorrer da narrativa, 

Coin se mostra uma pessoa extremamente manipuladora, que odeia ser contrariada e aversão a 

coisas que não pode controlar. Em dados momentos mostra insatisfação pela escolha do grupo 

em salvar Katniss e não Peeta, alegando que o rapaz seria mais fácil de conviver, ou seja, de 

manipular, todavia a imagem da revolução almejada pela população era Katniss, por todas as 

ações provenientes dela, que sucederam a inspiração da revolta. 

Assim como Snow mostrou durante todo o momento em que Katniss entrou em 

evidencia, Coin tem a mesma postura perante ela, um sentimento de que ela poderia atrapalhar 

o fluxo dos planos para o futuro do país e do governo que estava planejando implantar e 

controlar. 

Quando Snow é derrotado e os rebeldes tomam a Capital, ocorre um atentado com 

bombas que tirou a vida de Primorse Everdeen, irmã mais nova de Katniss e a responsável por 

tê-la mandado para a arena dos Jogos Vorazes. Tal atentado inicialmente se mostrou obra do 

presidente Snow, mas em uma conversa com Katniss ele nega a acusação, alegando que naquele 

ponto era obvio que havia perdido a guerra, e que no determinado momento poderia ter posto a 

vida de milhares de crianças da Capital em risco, o que não era de seu interesse. 

Neste ponto, ele dá a entender que foi uma armação de Coin, para inflar a ira não apenas 

de Katniss, mas de toda a população contra o presidente Snow, já que existia um acordo de que 

ao fim da guerra, a protagonista deveria tirar a vida do tirano, e ainda afirma que o real desejo 

da presidenta do Distrito 13 sempre foi roubar seu lugar no governo. Mesmo inclinada a não 

acreditar nele, a reunião subsequente ao evento, onde Coin chama todos os vitoriosos vivos dos 

Jogos, para debater o futuro da nação, incluindo uma retaliação contra a Capital, com um Jogos 
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Vorazes protagonizado pelas crianças que ali residiam. Então Katniss toma sua decisão, e no 

momento do grande espetáculo, televisionado para toda Panem, da execução e Snow, ela muda 

o alvo, e tira a vida de Coin, com a certeza de que não há como voltarem a viver diante daquele 

cenário que a presidenta estava disposta a manter. 

Ambos os governantes caminham à beira do espetáculo, a imagem como maior recurso 

de manipulação, um em prol do atual governo, outro para pregar uma nova causa. O espetáculo 

muda o indivíduo e sua relação com o real, ele torna o real manipulável aos olhos de quem é 

direcionado.  A presidenta Alma Coin, usou do artificio do espetáculo para vender sua imagem 

de revolucionária, de alguém que vinha para mudar o mundo. “As pessoas admiráveis em quem 

o sistema se personifica são conhecidas por aquilo que não são; tornaram-se grandes homens 

ao descer abaixo da realidade da vida individual mínima.” (DEBORD, 1997, p. 41)  

Esse efeito tornou-se comum no meio político, eleições tornaram-se brigas políticas, no 

Brasil, durante as eleições de 2018, o fenômeno das chamadas Fake News alastrou-se por todas 

as redes sociais (o mais moderno e rápido meio de espetáculo), assim como o anteriormente 

citado 1984 de Orwell, a informação tornou-se um meio manipulado para chegar às massas e 

para eleger candidatos inaptos aos cargos mais importantes do país.  

De tal maneira, essa relação entre governo e mídia presentes em Jogos Vorazes relembra 

Hitler, histórico nazista alemão, ascendeu ao poder em 1933, com um discurso de ataque às 

minorias e principalmente - ele sabia usar a mídia de forma a manipular as massas e se 

autofavorecer diante de seus adversários políticos. Além disso, ele foi conhecido também por 

usar das Fake News e de prometer uma reestruturação dos padrões morais, usando de um 

oportunismo político para chegar ao poder (STUENKEL, 2018).  

Como já foi citado a ficção distópica é um medo do futuro, assim como Orwell temeu 

uma sociedade inteiramente controlada e vigiada, com meios falhos de informação, Suzanne 

Collins mostra seu mesmo medo pelo controle exercido pela mídia, com as massas se tornando 

adestradas e usadas por um governo opressor, em pleno século XXI percebe-se que não apenas 

o medo de um futuro como 1984 aconteça, mas de evoluir para a retaliação de um Jogos 

Vorazes. 
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3 - O MUNDO JÁ VIVE UM JOGOS VORAZES? 

 

Nos últimos capítulos deste trabalho monográfico foram discutidas a forma como se 

desenvolveu uma sociedade envolta dos Jogos Vorazes e como a distopia pode gerar o medo 

que seu autor possa estar sentindo. Jogos Vorazes teve grande inspiração nas antigas ficções 

científicas como 1894, as semelhanças entre os mundos criados por Orwell e Collins separam-

se pelo momento vivido por ambos, mas ambos mostram preocupações diante do controle do 

ser humano, da história vivida e da guerra. 

A preocupação do autor reflete em sua obra, Collins lançando seu livro no século XXI, 

nos dá uma dimensão de uma sociedade que sobreviveu a desastres naturais da Terra, 

possivelmente criados pelo homem, vemos na forma que a ciência avança no livro que a 

manipulação do homem diante da natureza não abrandou com o desastre vivido. Pode-se 

analisar quatro pontos nos livros de Collins que podem ser comparados com a realidade e de 

um possível alerta para o futuro da humanidade. 

Primeiro, no mundo contemporâneo, notícias de desastres ambientas surgem a todo 

estante, como Chernobyl, na Ucrânia, onde um reator nuclear explodiu no ano de 1986, afetando 

toda uma cidade e as pessoas que ali residiam (HELERBROCK; SILVA, 2019S/D). 25Em 2015 

no Brasil, a barragem da cidade de Mariana (MG) rompeu inundando toda uma cidade com 

rejeitos da empresa Samarco, controlada pelo grupo Vale, chegando a um total de 25 mil 

piscinas olímpicas de área afetada, cobrindo toda a cidade e o ecossistema envolta dela, que 

ocasionou na morte de espécies de animais e poluição dos rios e morte de dezoito pessoas e um 

desaparecido (SANTOS, 2015 S/D)26, não obstante em 2019 uma outra barragem da mesma 

empresa também rompeu em outra cidade, Brumadinho (MG), tendo como mais uma falha o 

fato da sirenes de alerta de rompimento de barrarem não terem funcionado, distribuindo 11,7 

milhões de rejeitos na cidade, tendo as mesmas consequências de Mariana, e maior número de 

mortos,  “Até a tarde do dia 1º de fevereiro de 2019, sete dias após o rompimento da barragem, 

já haviam sido confirmadas 110 mortes e 238 pessoas desaparecidas. Dos 110 mortos, apenas 

71 haviam sido identificados.” (SANTOS, 2019, S/D)27 

Acidentes ambientais têm ido além no quesito afetar a vida humana, entre os 

vazamentos de óleo de Bhopal, na Índia, em 1984; Exxon Valdez, no Alasca, em 1989; na Baía 

 
25 Acesso em 02 de novembro de 2019 
26 Idem. 
27 Idem. 
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de Guanabara, no Rio de Janeiro em 2000; e no Golfo do México em 2010 (SANTOS, 2019, 

S/D). 28As enchentes que o Rio de Janeiro enfrenta anualmente (PENA, 2019, S/D) 29ou as 

queimadas na região Amazônica, que neste ano de 2019, comoveu o mundo, e que gerou 

grandes desentendimentos entre os atuais presidentes do Brasil e da França (FRANCO; 

SOUSA; SANTOS, 2019).  

Relacionando ao objeto de estudo deste trabalho monográfico, a sociedade que habita 

Panem em Jogos Vorazes, sobreviveu a uma catástrofe ambiental e se desenvolveu a partir dele, 

mesmo sem citar os acontecimentos, vê-se ao longo da leitura que o homem não deixou a 

natureza se recuperar, fazendo diversas pesquisas, um exemplo é o Tordo, a ave que dá a 

imagem de rebeldia a Katniss, o pássaro foi criado em laboratório, e quando não atendeu aos 

requisitos da Capital foi abandonado para morrer na selva dos distritos, todavia o contrário 

aconteceu, e o passado se reproduziu e expandiu na natureza. 

Seguindo para o segundo ponto, a desvalorização da vida humana persegue a maioria 

das sociedades, em Jogos Vorazes a vida serve para divertimento da classe dominante, fora do 

mundo ficcional há diversos exemplos de tal analogia feita na trilogia, no dia vinte de agosto 

de 2019 no Estado do Rio de Janeiro, um homem chamado Willian Augusto da Silva de 20 

anos, provavelmente em surto psicótico, sequestrou um ônibus que interditou a ponte Rio-

Niterói, com 39 passageiros, prejudicando o transito em diversas vias intermunicipais, o caso 

se concluiu com a morte do sequestrador através de seis tiros dados por um atirador de elite do 

BOPE. Willian em nenhum momento foi hostil com os passageiros do ônibus, chegando a 

liberar os que passavam mal, negociava pacificamente, e apenas dizia que queria entrar para a 

história, o tiro que o matou veio após sua rendição, ao menor movimento feito (GIMENEZ, 

ROUVENAT, TORRES, 2019).  

A imensa comoção e cobertura da mídia deram uma proporção ainda maior ao caso, o 

evento que sucedeu a morte de Willian, a intensa comemoração por parte da polícia e do 

governo do Estado do Rio de Janeiro, e por cidadãos, nas redes sociais, tornando o caso em 

mais um meio de propagação de um espetáculo social.  

O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si 

mesma, seu monologo laudatório. É o autorretrato do poder na época de sua 

gestão totalitária das condições de existência. A aparência fetichista de pura 

 
28 Acesso em 03 de novembro de 2019. 
29 Idem. 
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objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter de relação entre 

homens e entre classes: parece que uma segunda natureza domina, com leis 

fatais, o meio quem que vivemos. [...] Se o espetáculo, tomado sob o aspecto 

restrito dos ‘meios de comunicação em massa’, que são sua manifestação 

superficial mais esmagadora, dá a impressão de invadir a sociedade como 

simples instrumentação, tal instrumentação nada tem de neutra: ela convém 

ao automovimento total da sociedade. Se as necessidades sociais da época na 

qual se desenvolvem essas técnicas só podem encontrar satisfação com sua 

mediação, se a administração dessa sociedade e qualquer contato entre os 

homens só se podem exercer por intermédio dessa força de comunicação 

instantânea, é porque essa ‘comunicação’ é essencialmente unilateral; sua 

concentração equivale a acumular nas mãos da administração do sistema os 

meios que lhe permitem prosseguir nessa precisa administração. A cisão 

generalizada do espetáculo é inseparável do Estado moderno, isto é, da forma 

geral da cisão na sociedade, produto da divisão do trabalho social e órgão da 

dominação de classe. (DEBORD, 1997, p. 20-21) 

A morte do homem valia muito mais que o fato dele já ter libertado os passageiros ou 

já ter se rendido, ele era um exemplo, uma morte televisionada, acompanhada e que gerou 

expectativa, seu corpo representava um objeto a ser eliminado da sociedade, contrariando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que além de garantir ao ser humano direito à vida, 

liberdade e segurança pessoal (Artigo III), também garante ao ser humano “o direito de ser, em 

todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.” (Artigo VI, pg. 6), o caso de Willian 

deixou de ser considerado ser humano após cometer seu crime, mesmo não tendo agido com 

hostilidade diste dos passageiros do ônibus. 

No mundo de Jogos Vorazes não existe uma valorização à vida (pelo menos não ao que 

se refere aos distritos, já que os cidadãos da Capital apenas assistem aos jogos), o programa é 

criado para divertir a classe dominante e controlar a classe oprimida, usa da vida das pessoas, 

tanto para entreter quanto para aprisionar os distritos no medo. Em Panem, assim como na 

realidade brasileira e mundial, há pessoas “matáveis”. 

Um dos fatos que influencia na desumanização do sequestrador da ponte é o caso do 

Brasil ser constituído por uma sociedade racista, Willian era um homem negro, da família 

empobrecida, que segundo a ideologia hegemônica sendo uma pessoa desmerecedora, vivendo 

as margens da sociedade, é vista como “matável”. 
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O caso de Willian não foi o primeiro e nem será o último, ainda em 2019 mais dois 

casos comoveram o país, ambos envolvendo a morte de jovens negros de periferia. Primeiro, 

Dyogo de 16 anos, morador da comunidade da Grota, em Niterói, alvejado por dois policiais 

por passar próximo a uma operação, após a morte do jovem seus pertences foram revistados e 

apenas encontraram um par de chuteiras, o rapaz estava a caminho do treino de futebol. O avô 

de Dyogo foi quem o socorreu, o encontrando durante o trajeto que fazia todos os dias, ele é 

motorista de ônibus, e levou o neto para o hospital, que infelizmente veio a óbito. 

As ações policiais vêm acompanhadas de um grande preparo voltado para a repressão e 

para extermínio, não houve conversa com Dyogo, o jovem apenas passava e foi assassinado, 

para depois descobrirem seu destino, um jovem que foi desumanizado. 

O segundo caso é o da menina Ágatha Félix, de oito anos, que foi atingida por um 

fragmento de projétil nas costas durante uma operação da Policia Militar no complexo do 

Alemão, a criança estava dentro de uma Kombi e acompanhada da mãe.30 

No ano de 2019 as mortes por ações policiais tiveram, um aumento significativo, sendo 

defendido pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, que entre diversas declarações 

suspendeu a gratificação para policiais que reduzia mortes nas ações. (G1, 2019)31. 

A opressão dentro da trilogia de Collins já foi muito falada anteriormente, assim como 

o governo do presidente Snow, que se manteve no poder eliminando seus adversários políticos, 

tal como um caso de 2018, ainda no Estado do Rio de Janeiro, a quinta vereadora mais votada 

do Estado, Marielle Franco, foi assassinada junto ao seu motorista Anderson Gomes, a 

vereadora – negra, gay e militante de esquerda - era conhecida como defensora dos direitos 

humanos e denunciava abusos policiais, mais de um ano após sua morte o caso teve muitas 

reviravoltas e ainda não foi concluído (GONÇALVES, LEITÃO, ARAÚJO, TEIXEIRA, 

2018). 

Dois suspeitos pela morte da vereadora foram presos, ambos milicianos, porém a 

identidade do mandante do assassinato ainda é desconhecida. Contudo o nome do atual 

presidente da república foi citado no processo, e desconfianças sobre uma possível participação 

sua e de seus filhos no crime, informações de que os assassinos de Marielle estiveram no 

condomínio do presidente (um deles inclusive vizinho do presidente) no dia do crime e que ao 

 
30 Menina de 8 anos morre baleada no Complexo do Alemão; G1. 21 de setembro de 2019.  Disponível em: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/21/menina-de-8-anos-morre-baleada-no-complexo-do-

alemao.ghtml. Acesso em 06 de novembro de 2019. 
31 Acesso em 06 de novembro de 2019. 
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chegar na portaria informou estar indo para a casa de Bolsonaro. Após essa informação ter 

vindo a público pelo Jornal Nacional, principal jornal da rede Globo, o então presidente da 

república fez uma live em uma rede social, completamente exaltado e descontrolado, 

questionando se queriam ver um de seus filhos preso (FILHO, 2019)32.  

O caso Marielle Franco e Anderson Gomes vem tendo uma visibilidade ainda maior 

com fraudes e falhar inexplicáveis (ou bem explicáveis pelo contexto anteriormente citado), e 

com o nome do presidente da república suspeito de envolvimento, como o possível mandante 

ou um de seus filhos, fica claro um jogo de interesses desleal para com essa investigação e 

principalmente para as respostas que não apenas as famílias afetadas pelo crime, mas que todo 

o Brasil merece. 

Como terceiro ponto seguido por este capítulo temos a destruição e desvalorização da 

história. Já foi usado de exemplo o livro 1984, de George Orwell, e a forma como a história é 

contada e manipulada para chegar às massas através do Ministério da Verdade, em Jogos 

Vorazes ela é usada de forma a amedrontar os distritos, pelo nascimento dos jogos, e manipular 

os cidadãos da Capital para favorecer o governo. O acesso que os distritos possuem sobre 

história é limitado aos acontecimentos após os Dias Escuros33, por exemplo a educação do 

Distrito 12, onde a protagonista reside, baseia-se em carvão, material produzido por eles. 

A falta de investimento em cultura e educação são outro marco real, escolas sem 

estruturas para recebimento de alunos, tal como a destruição do Museu Nacional, localizado no 

Rio de Janeiro, causado por um incêndio que se iniciou em uma falha no ar-condicionado, o 

acervo do museu continha mais de 20 milhões de peças, e poucas coisas conseguiram ser 

preservadas após o acidente.34 

Por fim, chegamos ao quarto ponto, as Fake News, citada no capítulo anterior, como um 

dos meios utilizados por Hitler para ascender ao poder na Alemanha, e tornaram-se famosas 

nos últimos tempos por terem sido citadas nas disputas políticas de 2016 para cá. Em resumo, 

trata-se de notícias falsas, espalhadas de forma a denegrir a imagem de alguém. Muito usadas 

por pessoas de grande influência de caráter ilegal para disseminar informações inverídicas em 

benefício próprio.  

 
32 Acesso em 23 de novembro de 2019. 
33 Como é chamada a revolta do Distrito 13 contra a Capital. 
34 O que se sabe sobre o incêndio no Museu Nacional, no Rio. G1. São Paulo. 04 de setembro de 2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-

museu-nacional-no-rio.ghtml. Acessado em: 09 de novembro de 2019. 
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Sabe-se que nas eleições presidenciais de 2018 a manipulação das Fake News 

intensificou-se por imagens, até mesmo “pessoas trocaram os números de candidatos em 

suas propagandas partidárias, induzindo o eleitor ao erro.” (CAMPOS, 2019), entre outras 

notícias inverídicas foram disseminadas, como o vulgarmente chamado de “kit gay”, que teria 

sido supostamente entregue às escolas para crianças de seis anos. A verdade é que o material 

se tratava de um projeto de Fernando Haddad, candidato à eleição presidencial 2018, e ex-

Ministro da Educação, sobre combate à homofobia nas escolas, mas que nunca chegou a ser 

implantado. 

Chegaram até mesmo a inventar que o candidato Haddad planejava legalizar a pedofilia, 

por um projeto que surgiu para redução da idade de consentimento sexual de 14 anos para 12, 

que nunca foi à frente e de real autoria de José Sarney, que nem mesmo pertence ao partido de 

Haddad (BARRAGÁN, 2018)35. 

Relembrando um fato que já foi citado, as distopias, em sua maioria, nascem de um 

medo vivido ou interiorizado por seu autor, diante das notícias citadas percebe-se que o medo 

da maioria dos escritores do gênero existe. Orwell quando escreveu 1984 temia um Estado 

monopolista e opressor, disseminador de notícias falsas como forma de controle, Collins mostra 

o mesmo medo e ainda indica questões ambientais como parte das preocupações cotidianas. 

A literatura é um grande caminho para se abrir olhares diante de problemas, em Jogos 

Vorazes há uma gama de situações a serem citadas além do foco deste trabalho, tal como o 

lugar da mulher dentro da sociedade tanto como autora de obras quanto a voz de uma revolução 

ou um aprofundamento nas questões hegemônicas da metrópole.  

As novas distopias, nascidas no mesmo período dos livros de Collins, seguem a mesma 

linha do temor pelo destino do mundo, a literatura como uma forma de expressão artística dá a 

essas obras meios de aproximação crítica à realidade e uma reflexão quanto ao destino que a 

sociedade terá se continuar pelos mesmo passos que iniciaram os temores das primeiras obras 

de ficção científica. 

 
35 Acessado em 23 de novembro de 2019. 
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4 - O PAPEL SOCIAL DA LITERATURA 

 

A literatura é uma expressão artística que aproxima o ser humano de uma realidade, 

torna-se uma forma de imersão a outros mundos, anos e ideias. Ler é uma forma de estudo e 

construção do ser humano como um ser social, político e intelectual, estimulando o pensamento.  

O acesso à literatura é um grande obstáculo à pratica da leitura, no Brasil, onde não há 

condições favoráveis para a educação ou as necessidades básicas de sobrevivência, tornar-se 

leitor por vezes é impensado. Um homem que tem necessidades negligenciadas como fome, 

higiene e educação pouco se importará com produções artísticas e culturais. Em nosso objeto 

de estudo, inclusive, mal se menciona a educação, porém quando surge a temática é de forma a 

explicar o regime em que vivem. 

De algum modo, quase tudo na escola acaba se relacionando com carvão. 

Além de leitura básica e matemática, grande parte do nosso ensino remete ao 

carvão – exceto a palestra semanal sobre a história de Panem.  E não passa de 

conversa mole sobre o que devemos à Capital. Sei que deve haver algum muito 

mais coisas do que nos é ensinado. Deve haver algum relato real do que 

aconteceu durante a rebelião. Mas não passo muito tempo pensando nisso. 

Seja lá qual for a verdade, não vejo como ele me ajudará a colocar comida na 

mesa. (COLLINS, 2010, p. 49) 

O livro e seu acesso pouco têm sido planejados para a classe trabalhadora, o que lhe 

torna de certo modo um meio antidemocrático de arte, tal como seu conteúdo acaba sendo 

conduzido de forma a não abrir tanto para a compreensão social (DUNDER, 2019)36. Em Jogos 

Vorazes, por exemplo, seu final foi conduzido de forma a agradar ao leitor, a protagonista 

termina sua luta e vive feliz e tranquilamente pelo resto de sua vida, para não comprometer a 

fruição do livro, não será detalhado o final, porém, segue um fluxo previsível após tanta luta e 

perdas, industrializando a obra, e a banalizando como arte, contrapondo todo o contexto crítico 

que se poderia formar a partir dela. 

O trabalho livre é criação, e a arte é a criação por excelência. O trabalho livre 

deveria aproximar-se, portanto, da arte ao permitir ao homem que, mesmo ao 

suprir necessidades materiais utilitárias, ele se reconheça no produto de seu 

 
36 Acessado em 13 de novembro de 2019. 
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trabalho e na construção de uma sociedade humana. (ROGGENKAMP, 2016, 

p.. 232) 

Portanto, a literatura serve a uma perspectiva viés humanizadora, um caminho que, para 

o conceito de arte de Marx, leva ao conhecimento racional plenamente desenvolvido. O objeto 

quanto arte só faz sentido para o sujeito se desenvolve a compreensão necessária para o 

entendimento deste objeto (KONDER, 2013).  

Todavia, Konder (2013) também reitera que “o desenvolvimento da faculdade de pensar 

por meio de conceitos não acarreta a atrofia da faculdade de sentir: o homem se humaniza tanto 

no raciocínio como sensibilidade.” (p. 39), Roggenkamp completa que o sistema capitalista não 

propicia a educação de forma a ser humanizadora, que a arte e sua promoção social, 

consequentemente, seguem o mesmo caminho, sendo industrializada para o fim de 

“embelezamento de sua vida privada ou apenas como um bom investimento” 

(ROGGENKAMP, 2016, p. 233-234 apud FISCHER, 2002, p. 61). 

Pelo olhar de Gramsci, a arte caracteriza-se como parte da cultura, partilhando de suas 

problemáticas e condições estruturais, e que para haver uma renovação artística deve-se ampliar 

envolver o conjunto cultural. Consoante a isso, para Gramsci, a arte possui uma especificidade 

que não a dissolve pelas superestruturas, ele atribui a arte uma função de “plasmar as 

consciências humanas, exercendo, por conseguinte, uma influência educacional” (KONDER, 

2013, p. 107). Portanto, a arte, não abre objetivamente qualquer parte do real, mas sempre 

procura apreender e exprimir as relações sociais do homem com a realidade de tal maneira que 

possa sempre aproximá-lo do que se apresenta a ele. 

A forma de enriquecimento do homem cresce na medida em que suas relações com o 

mundo se estabelecem, na ótica capitalista, no entanto, a multiplicidade das necessidades 

humanas negligenciam-se em função da necessidade do capital. De tal forma, a obra ao entrar 

no mundo do mercado, o seu valor é subjetivo é substituído por seu valor de troca, 

padronizando-o para se adequar ao mercado, tirando seu valor de arte para as massas 

(ROGGENKAMP, 2016) 

Para Roggenkamp (2016), a sensibilização diante de uma obra só se alcança mediante 

sua disponibilidade ao público, e que tal sensibilidade deve ser um dos propósitos educacionais 

a se alcançar, em busca da luta de humanização do homem e sua libertação social, coletiva, e 

pelo trabalho livre e criativo, “suportado pela técnica historicamente desenvolvida e pelo pleno 

usufruto estético da arte.” (p. 243) 
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A democratização da leitura e literatura serve ao meio de humanização do homem, 

través dela abrem-se meios de aquisição do pensamento crítico e amplo desenvolvimento social, 

que o permite a modificar o meio em que está inserido e aprimorar-se intelectualmente, podendo 

assim usar das faculdades necessárias de seu crescimento intelectual. De modo a abrir o olhar 

sensível e criativo diante da arte, e propiciar ao homem um meio à fruição libertadora. 

Falar de arte, ou de literatura como arte, atribui ao ser social sua forma de emancipação 

humana, libertadora das correntes dos padrões sociais tornando-o um ser que usa da fruição 

para o pensar, crescer e se modificar ao seu meio, constituindo-o como o ser humano, não sendo 

apenas um meio documental, mas de forma a aprofundar o homem no cerne da problemática 

vivida. “O que a arte faz por mim de essencial é que ela me permite ver por dentro a experiência 

de uma condição histórica particular da humanidade e assimilar à minha consciência individual 

algo dessa experiência.” (KONDER, 2013, pg. 203) 

  



29 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso feito neste trabalho monográfico permitiu uma abertura para um 

aprofundamento diante da temática envolvendo o gênero da distopia, seus eixos norteadores, o 

contexto histórico onde estão inseridas, expressando um sentimento vivido no tempo do autor 

de forma a tentar fazer o leitor mergulhar naquela sociedade fictícia e compreender a crítica e 

advertência presentes no texto. 

Primeiramente, compreendemos também que Jogos Vorazes se trata de uma obra que 

retrata uma sociedade que vive do espetáculo, consolidado pelo voyeurismo e fetichismo ao 

acompanhar aqueles personagens escolhidos para lutar por suas vidas dentro de uma arena, 

entrelaçando os conceitos que envolvem o papel dos meios sociais e hegemônicos daquele 

meio, tal como o retrato real da sociedade moderna, com os papeis consolidados de Estado, 

Classe e o papel da Democracia, pouco presente nos meios de governo. 

Seguindo para a compreensão do que é uma Ditadura, os meios de governar dos 

ditadores presentes na obra, principalmente do presidente Snow, de seu tempo duradouro no 

poder e um governo opressor e totalitário, tendo em contrapartida a presidenta Coin, que se 

alega uma opositora, porém trata-se de mais uma pessoa almejando um poder para si, sem a 

real vontade de mudar o sistema e sim lidera-lo. 

Passamos, então, para a próxima discussão promovida por este trabalho, o fato de que o 

mundo provavelmente já vive um Jogos Vorazes, onde os eventos narrados por Collins 

coincidem com o momento vivido em diversos países e regiões ao redor do globo terrestre. 

Sintomas de que vivemos um Jogos Vorazes surgem a todo estante, em uma enxurrada de 

informações relevantes, como o descuido com a natureza; a desvalorização da vida humana, 

assim como a falta de humanidade do próprio ser que se denomina humano; e o extermínio de 

líderes que ousaram contrariar uma hegemonia. 

No último ponto discutido, focou-se no papel da literatura dentro da sociedade, seu 

estado como arte, e forma de humanização do homem e liberdade crítica, sua complicada 

democratização de acesso, por conta da mercantilização que torna a leitura difícil de se possuir 

e usufruir. 

Avaliando todo o conteúdo abordado neste trabalho, compreendendo que não ouve 

tempo de aprofundamento de alguns pontos significativos visto que o prazo para o 

encerramento da pesquisa tornou-se curto diante da data de entrega. O desenvolvimento teria 
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se enriquecido com uma análise mais ampla de outros governos considerados opressores, 

fascistas e nazistas, exemplificar melhor um comparativo para outros governantes além de 

Hitler e Mussolini. 

Assim como uma comparação mais aprofundada para além dos acontecimentos do 

Brasil que aludem a um Jogos Vorazes real, exemplos como o governo dos EUA, e a forma de 

extermínio da população negra exerce semelhante a nosso país, e a forma como seu presidente 

inspira a forma de governo do atual presidente do Brasil. 

Por fim, seria bastante pertinente que este trabalho fizesse uma abordagem de nossa 

Constituição de 1988, e os direitos nela garantidos a todos os cidadãos, e a garantia de um 

governo democrático, com o papel do Estado definido para executar o necessário a atender 

exigências e promover as melhorias necessárias para o funcionamento da sociedade.  

A preocupação presente nas obras distópicas clássicas, como 1984 de Orwell, tornou-se 

evidente ao longo do tempo, Collins traz a luz em Jogos Vorazes os medos do agora, sua trilogia 

demonstra que os medos do passado já se concretizaram e que se precisa focar no hoje para que 

o futuro não se torne tão dramático quanto foi idealizado por eles. Cabe-nos  lutar e sobreviver 

para que não haja a manutenção desta sociedade adoecida. 
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