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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a relevância da produção de narrativas distópicas 
enquanto reflexo da vida cotidiana e seus elementos a partir da obra Jogos Vorazes¸ de 
Suzanne Collins. Subgênero da Ficção Científica, é característico das distopias apresentar 
uma trama ambientada em um futuro pós-apocalíptico, visto como um cenário pior do que o 
tempo presente. Entretanto, após investigar os recursos estilísticos do gênero literário, as 
especificidades da narrativa e a relação que o leitor/espectador estabelece com o mundo 
ficcional, constatamos que o futuro imaginado, muito mais do que criar um alarme para o 
tempo que está por vir, utiliza o imaginário com elementos facilmente identificados no tempo 
presente, caracterizando críticas implícitas e insatisfações com o cotidiano. Tais elementos 
puderam ser compreendidos a partir da análise de conceitos político-teóricos presentes na 
narrativa e do entendimento da representação da realidade através da ficção e a consequente 
suspensão do cotidiano. Com a comparação das obras distópicas do século XX com a trama 
de Jogos Vorazes, concluímos também que a mudança do protagonismo da narrativa para o 
gênero feminino contribuiu para uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento da 
personagem principal, uma quebra de estigma em meio à busca por mudanças efetivas contra 
o poder dominante. 

 

Palavras-Chave: Cotidiano; Narrativa; Distopia; Jogos Vorazes. 

  



  

 
 

ABSTRACT 

 
This dissertation aims to analyze the relevance of the production of dystopian narratives as a 
reflection of everyday life and its elements from Suzanne Collins' Hunger Games. Subgenre 
of Science Fiction, it is characteristic of dystopias to present a plot set in a post-apocalyptic 
future, seen as a scenario worse than the present time. However, after investigating the 
stylistic features of the literary genre, the specificities of the narrative, and the relationship 
that the reader / spectator establishes with the fictional world, we find that the imagined 
future, far more than creating an alarm for the time to come, uses the imaginary with elements 
easily identified in the present time, characterizing implicit criticism and dissatisfaction with 
everyday life. These elements could be understood with the analysis of political-theoretical 
concepts present in the narrative and the understanding of the representation of reality through 
fiction and the consequent suspension of everyday life. By the comparison of the dystopian 
works of the twentieth century with the plot of Hunger Games, we also conclude that the 
change in narrative protagonism for the female genre contributed to a journey of self-
knowledge and strengthening of the main character, a stigma break in the midst of the search 
for effective changes against the dominant power. 

 

Key-words: Everyday Life; Narrative; Dystopia; Hunger Games. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A verdade é mais estranha 
que ficção, porque a ficção 
precisa fazer sentido, e a 
verdade, não.  

Mark Twain 

 
No segundo semestre de 2016, a revista Bravo! e o jornal digital Nexo publicaram1 

duas matérias abordando o mesmo tema: a ficção distópica e sua aproximação com a 

realidade.  Por se tratar de algo contrário ao ideal existente no conceito de utopia2, a distopia 

caracteriza-se como um futuro pior do que o presente. Em ambas as matérias, os jornalistas 

atentaram para o fato dessas alusões ficcionais ao futuro não estarem apenas relacionadas 

como o retrato das incertezas do que está por vir, mas também como a “uma leitura do 

presente transportada para realidades distantes, mas ainda familiares.” (BRAVO!, 2016).  

O texto da Bravo! propõe ao leitor que tente, junto a ele, isolar as narrativas do mundo 

real de modo que seja possível entender o seu sentido e aprender algo a partir das obras de 

ficção, uma vez que elas tem como maior função “alertar sobre perigos – factíveis – no futuro 

considerando nossa própria sociedade.”(Ibidem) Já a Nexo, que, por sua vez, conversou com 

roteiristas e cineastas3, propõe um teste com 10 questões que misturam cenários reais e 

distópicos trazendo apenas duas opções de resposta em cada item, de modo que o leitor 

precisa saber diferenciar a ficção da realidade. 

A retomada da popularidade das obras de ficção distópicas na literatura e no cinema 

nos últimos anos pode ser justificada, entre outros fatores, como um reflexo das necessidades 

do indivíduo de encontrar respostas para o atual contexto da sociedade onde vive. Os filmes 

contemporâneos de Hollywood têm, cada vez mais, apostado em roteiros que reflitam os 

medos, esperanças, conflitos e ideologias políticas da sociedade americana (KELLNER, 

2016). Eles não só apresentam temas ambientais e sociopolíticos como também discutem o 

futuro da humanidade. Segundo Kellner (Ibid.), essa é a característica do chamado cinema 

contemporâneo de apocalipse social hollywoodiano. Tais temas, assim como as narrativas 

distópicas, surgem para responder os anseios da sociedade em relação ao cotidiano. De acordo 

com a revista Nexo, 

                                                           
1 Matérias publicadas na internet. Link completo nas referências bibliográficas. 
2 Referência a Thomas Morus (2004). Tema será abordado com mais profundidade ao longo da dissertação. 
3 O diretor e roteirista Jotagá Crema, o escritor e cineasta João Paulo Cuenca e o editor e roteirista de quadrinhos 
Raphael Fernandes. Link da entrevista nas referências bibliográficas. 
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a posição temporal, entretanto, é um disfarce literário, pois histórias 
distópicas geralmente estão falando mesmo é do presente (...) usam este 
recurso para pintar uma caricatura ou hipérbole dos tempos atuais. É uma 
forma de criticar indiretamente situações ou personagens contemporâneos. 
(NEXO, 2016) 

As obras de caráter distópico começaram a aparecer no início do século XX, em 

meados das décadas de 40 e 50, tendo como uma de suas motivações as desilusões e o medo 

da sociedade desenvolvido após os grandes acontecimentos da época, como as grandes 

guerras mundiais e o período da Guerra Fria. Num contraponto com as narrativas que retratam 

um apocalipse social no cinema (KELLNER, 2016) com a representação dos medos através 

de zumbis, inteligência artificial e catástrofes climáticas, as novas obras distópicas focam tal 

apocalipse nas relações humanas e suas implicações na sociedade como um todo. Antes com 

um enredo que despertada o interesse apenas do público adulto, as narrativas distópicas 

voltam a ganhar força no século XXI e a despertar o interesse da categoria chamada Young 

Adults Fiction – ou ficção para jovens adultos. De acordo com Melissa Ames, os romances 

distópicos tornaram-se tão populares que superaram demais gêneros que figuram no mercado 

juvenil. Para a autora, 

Apesar do seu conteúdo sombrio, romances distópicos aparentemente 
superaram os gêneros fantástico e vampiresco no mercado juvenil. Com mais 
de 36.5 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos, a série de 
Suzanne Collins, Jogos Vorazes – que é normalmente creditada por ter 
iniciado a febre das distopias juvenis – recentemente ultrapassou as vendas 
da popular série de J. K. Rowling, Harry Potter. O sucesso de seus livros, e 
das distopias juvenis que se seguiram, é mais que um mero alcance de 
mercado. As perguntas prevalecem: Por que essas distopias juvenis são tão 
populares? Por que elas são tão populares neste exato momento? (AMES, 
2013, p. 6, tradução nossa)4 

Jogos Vorazes, trilogia escrita por Suzanne Collins, com primeiro volume publicado 

em 2008, ganhou sua primeira adaptação cinematográfica em 2012 e foi responsável por dar 

início à popularidade das distopias juvenis de cunho social e político. De acordo com a 

autora5, sua inspiração para a trama veio através da prática cotidiana de zapear canais na 

televisão, onde ela pode assistir, quase simultaneamente, imagens gravadas da Guerra do 

                                                           
4 Despite their dark content, dystopian novels… have apparently now surpassed the vampire and fantasy genres 
in the young adult fiction market”. With more than 36.5 million copies sold in the United States alone, Suzanne 
Collins’s The Hunger Games series – often credited for furthering the YA dystopia trend – recently surprised 
many by surpassing the sales figures for Rowling’s popular Harry Potter series. The success of her books, and 
the YA dystopias following them, indicate that this is more than just a mere marketing achievement. The 
questions remain: Why are these young adult dystopias so popular? Why are they so popular at this exact 
moment?” 
5 Dados extraídos de entrevistas dadas a jornais norte-americanos. Referência completa no final do trabalho. 
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Iraque e de um reality show, como se fossem algo normal. Ela uniu o horror das guerras com 

o voyeurismo e a espetacularização, característicos desses programas. 

Na narrativa de Collins, os Jogos Vorazes se referem a um torneio anual, onde dois 

jovens de cada distrito de Panem – nação fictícia na distopia – chamados de tributos, são 

escolhidos para duelar até que reste apenas um sobrevivente. Os tributos dos dois primeiros 

distritos são treinados durante toda a vida para sobreviver e ganhar os jogos. São os chamados 

“carreiristas”. Eles recebem instruções de combate, técnicas de sobrevivência nos mais 

diferentes climas e também aprendem a manusear armas. Os demais selecionados, que contam 

apenas com suas habilidades pessoais, recebem um breve treinamento durante a preparação 

para a batalha. Os tributos de cada distrito possuem um mentor, responsável por orientá-los no 

período de preparação para os jogos.  

A arena onde acontecem os Jogos é diferente a cada ano. Pode ser uma ilha deserta, 

uma mata fechada ou até um frio congelante. Os tributos são transportados para a arena 

somente com a roupa do corpo. Na Cornucópia, local de partida dos Jogos, eles têm à 

disposição armas e suprimentos. Por se tratar de um jogo de estratégias, eles precisam definir 

se vale a pena correr o risco de seguir direto para a Cornucópia – e acabar sendo atacados 

pelos demais tributos – se fogem para longe ou se fazem aliados. Os acontecimentos diários 

da arena são transmitidos para todos os distritos. Reportagens sobre a vida dos participantes e 

suas histórias também são exibidas, para aproximar e provocar uma identificação com o 

telespectador. A afeição e desempenho são pontos chave para arrecadar incentivos e tentar 

sobreviver na arena, uma vez que os tributos podem conseguir patrocinadores para e durante 

os jogos. 

A trama se desenrola através de um enredo que retrata sentimentos comuns a jovens e 

adolescentes como primeiro amor, ciúmes, relações interpessoais, inveja, cobiça e riqueza. 

Essas questões são narradas através do ponto de vista de Katniss Everdeen, uma jovem de 16 

anos pertencente ao 12º distrito, que se oferece para disputar os jogos no lugar da irmã mais 

nova, que havia sido selecionada, e se torna um símbolo de resistência dos distritos mais 

pobres contra o regime totalitário da Capital. Katniss é vista como heroína pela parte oprimida 

da sociedade, a chama acesa de uma revolução, desencadeando ações de resistência e estímulo 

na luta entre Distritos e Capital. Ao estabelecer um romance como forma de sobrevivência 

durante a batalha, ela passa a entender o funcionamento da Capital e seus interesses, 

conseguindo burlá-los. Apesar disso, ao mesmo tempo em que ajuda a fomentar a revolução, 
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após sua vitória, ela e seu parceiro são utilizados de diversas formas em prol da Capital para 

“alimentar” uma massa alienada. 

A representação de uma sociedade distópica numa obra literária de categoria jovens 

adultos desperta o interesse uma vez que as preocupações com o futuro se aproximam da 

realidade. A saga Jogos Vorazes aborda de forma subjetiva aspectos capitalistas que muito se 

aproximam dos propagados na atualidade. O poder das forças que atuam sobre a sociedade 

atual em função das práticas capitalistas visa controlar as ações da população e estabelecer 

regras de convívio e comportamento. A esse comportamento social presente na trama pode-se 

entender ainda a existência do chamado biopoder, onde relações de força “produzem formas 

de vida que estão sujeitas a intervenções morais e éticas” (BENTES, 2010, p. 105)  

Por outro lado, é possível compreender essa lógica produtora de acordo com os 

interesses da ideologia, que está em função da hegemonia. A espetacularização é utilizada 

como uma estratégia ideológica, uma vez que o intenso prazer emocional dificulta a atuação 

do senso crítico, ajudando a não fazer pensar. Para Debord (2003), o espetáculo faz parte da 

sociedade em três esferas distintas, porém, simultâneas. Ele atua ao mesmo tempo como parte 

da sociedade, a própria sociedade e como instrumento de unificação da sociedade.  

Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a 
consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa 
consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem 
oficial da separação generalizada. (Id., Ibid, p. 14) 

Segundo Kellner (2001), a diferença vende. Apresentar um enredo onde a visão 

pessimista de futuro é a consequência dos dias atuais funciona como uma estratégia dos 

sistemas capitalistas que, ao valorizar um pensamento mais pragmático e caótico ajuda não só 

a vender novos estilos e produtos, mas principalmente faz com que os grupos contrários à 

ideologia dominante afirmem suas especificidades, limitando a política aos seus interesses e 

desviando a atenção das forças comuns de opressão. Ainda segundo o autor: 

Na década de 2000, um ciclo de filmes de apocalipse social apareceu entre 
gêneros tradicionais de Hollywood, em que se pode distinguir, entre filmes 
de apocalipse social que retratam caos social como um produto da sociedade 
e tecnologia vigentes, aqueles que apresentam forças da natureza como 
perpetradoras de catástrofe, e aqueles que apresentam forças sobrenaturais 
ou alienígenas como agentes do apocalipse. (Id., 2016, p. 2) 

Essa disseminação da ideologia através do discurso é reforçada nas obras midiáticas. 

Tanto nos filmes de apocalipse zumbi quanto nas obras distópicas, é comum não se enxergar 

um horizonte positivo quando a narrativa chega ao fim. Elas corroboram as estratégias de 
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argumentação e persuasão que promovem o controle ideológico e auxiliam na manutenção da 

hegemonia (MORAES, 2009).  Nos Estados Unidos, as narrativas distópicas apresentaram um 

aumento na produção após os atentados de 11 de setembro, uma vez que eles colocaram em 

xeque a autoridade e a segurança norte americana (GOODREADS, 2012). Zizek (2003) 

observa que essas narrativas catastróficas, presentes nas produções hollywoodianas, saíram da 

ficção para a realidade. O atentado, somado ao discurso ideológico, justificou ações 

posteriores como a chamada Guerra ao Terror promovida por Bush (ELIAS, 2012).  

Torna-se necessário, entretanto, destacar outro viés que surge a partir da disseminação 

das narrativas distópicas. O público jovem adulto que consome essas narrativas, associa a luta 

contra os governos totalitários e a rebelião presentes na ficção com a sociedade real em que 

está inserido e seus problemas. Dessa forma, as obras podem promover o desenvolvimento de 

uma consciência crítica acerca das situações vivenciadas e sua comparação com as mazelas e 

consequências de um futuro que não deseja paras si. Segundo Phaar& Clark: 

Romances juvenis distópicos/pós-apocalípticos anteriores tendem a serem 
contos de sobrevivência, seja contra a opressão, alienígenas, ou o meio 
ambiente. Os romances pós-11/9 deste gênero são de alguma forma 
diferentes, focados em mudança pessoal e social. A maioria está preocupada 
em lutar contra governos totalitários que só os jovens conseguem 
reconhecer. Adultos são normalmente retratados como ineficazes ou 
doutrinados. [...] É deixado para o jovem fazer o que os seus pais não podem 
ou não irão fazer. [...] O jovem dos romances juvenis pós-11/9 parece mais 
desafiador que o das gerações anteriores – não importando o custo. 
(PHAAR; CLARK, 2012, p. 8, tradução nossa)6 

A figura do jovem retratada nessas narrativas reflete aqueles que fazem valer suas 

opiniões e tem mais voz ativa, buscando seus direitos numa luta constante contra o sistema 

vigente. É possível acreditar que essas representações acabam servindo não só como 

direcionamento, mas também como confirmação do caminho que está sendo seguido. Hoje, 

quase uma década após o lançamento da trilogia distópica de Jogos Vorazes, é cada vez mais 

perceptível a discussão da relação distopia e realidade entre os jovens. Não à toa, o serviço de 

streaming de filmes Netflix produziu duas séries do gênero: Black Mirror (CHARLIE 

BOOKER, 2011) e 3% (CESAR CHARLONE, 2016), sendo a última a primeira série 

brasileira que aborda o assunto, com inspiração em Jogos Vorazes (O GLOBO, 2016). 

                                                           
6 Earlier YA dystopian/postapocalyptic novels tend to be single-minded tales of survival, whether against 
oppression, aliens, or the environment. The post-9/11 novels in this genre are somehow different, focused more 
on personal and social change. Most are concerned with fighting totalitarian governments that only the young 
adults in the stories recognize as such. Adults are often portrayed as either ineffectual or indoctrinated. […] It’s 
left to the young to do what their parents cannot or will not do. […] the young in post-09/11 YA novels often 
seem more daring than previous generations – no matter the cost   
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Tendo em vista os pontos explorados, podemos dizer que a questão principal que 

norteia este trabalho é a necessidade de se falar dos anseios do cotidiano nas narrativas 

distópicas. Como objeto de estudo, será utilizado o enredo apresentado na obra de Jogos 

Vorazes, de Suzanne Collins, afim de verificar a relação das narrativas distópicas com os 

problemas da sociedade vigente, figurando-se não só como um alerta para o futuro, mas 

principalmente como um diagnóstico do tempo presente. Sobre o gênero da ficção científica, 

onde Jogos Vorazes se enquadra, Le Breton (1999) destaca o fato de que ela assume o lugar 

dos estudos sociológicos e antropológicos para expressar as tensões do contemporâneo, uma 

vez que é capaz de levantar dilemas de uma forma mais clara do que as ciências sociais. O 

autor destaca que  

a apropriação dos imaginários que organizam as orientações coletivas futuras 
encontra na ficção científica um caminho mais fácil de desenvolvimento e de 
projeção em uma trama social. Ela experimenta os cenários do futuro 
próximo e já esclarece os processos em jogo no presente (LE BRETON, 
1999, p. 161) 

A narrativa de Jogos Vorazes leva para a ficção uma sociedade distópica pautada no 

totalitarismo, e funcionalizada a partir do espetáculo em troca de controle, subordinação e 

legitimação do poder dos governantes. A distopia presente na saga, bem como é característico 

das distopias, exibe fatores que comungam com os regimes ditatoriais europeus que 

vigoraram em meados do século XX (JACOBY, 2005), tais como a Alemanha, Itália, 

Espanha e Portugal, mas que, ao mesmo tempo, refletem características da mentalidade 

vigente da sociedade capitalista atual, criando uma vinculação da ficção com contextos da 

realidade. Essa hipótese, embasada a partir dos conceitos de cotidiano, totalitarismo, distopia, 

poder e espetáculo, analisa os agentes causadores deste tipo de sociedade na ficção e as forças 

que a fazem seguir um rumo específico. A “desesperança” figurada na distopia apresentada 

em “Jogos Vorazes” induz a reflexões sobre as relações interpessoais da sociedade atual e o 

sentido comunicacional-sociológico de um mundo destituído de esperanças ao se pensar nas 

consequências do triunfo do capitalismo e o fim do socialismo, uma vez que a anulação das 

crenças e esperanças na utopia aparece como um crescente após o fim do período da “Guerra 

Fria”.  

Habermas destaca o encolhimento do futuro do horizonte, o que modifica o espírito 

do tempo e da política. O futuro torna-se negativo a partir dos riscos e ameaças a “interesses 

vitais em nível global.” (HABERMAS, 2005). O medo e a falta de esperança são 
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impulsionados pela mídia a cada dia, através da canalização de acontecimentos negativos, 

desencadeando um panorama não favorável ao futuro. Segundo o autor: 

Isso significa que a espiral armamentista, a difusão descontrolada de armas 
nucleares, o empobrecimento estrutural dos países em desenvolvimento, o 
desemprego e os crescentes desequilíbrios sociais nos países desenvolvidos, 
problemas de sobrecarga do meio ambiente e as grandes tecnologias capazes 
de provocar catástrofes fornecem os temas que se introduziram na 
consciência pública, passando pela mídia. (Id., Ibid., p.12) 

Com direcionamento para uma pesquisa de cunho teórico, esta dissertação apresenta 

uma proposta metodológica pautada na pesquisa e análise bibliográfica. Através de uma 

abordagem direta e de caráter explicativo, buscamos não só observar as relações entre a 

realidade e as questões existentes na saga de “Jogos Vorazes”, mas também investigar a 

influência do contexto histórico e do cotidiano em sua construção. Desta forma, será realizada 

uma análise de todo o contexto da trama, com o objetivo de interpretar e compreender os 

sentidos da distopia nas obras de ficção contemporânea, além de assimilar os conteúdos 

presentes na trama de “Jogos Vorazes” e seus detalhes particulares. Como metodologia de 

análise fílmica, considerando que a análise de um filme constitui sua decomposição, 

propomos a descrição do filme, além de estabelecer e compreender as relações presentes entre 

os elementos decompostos (VANOYE apud PENAFRIA, 2009). Através da análise, segundo 

a autora, será possível explicar ou esclarecer o funcionamento de um filme específico, 

propondo-lhe uma interpretação. Nas palavras de Manuela Penafria,  

O objectivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento 
de um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima 
de tudo, de uma actividade que separa, que desune elementos. E após a 
identificação desses elementos é necessário perceber a articulação entre 
os mesmos. Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que 
modo esses elementos foram associados num determinado filme. Não se 
trata de construir um outro filme, é necessário voltar ao filme tendo em 
conta a ligação entre os elementos encontrados. O filme é o ponto de 
partida para a sua decomposição e é, também, o ponto de chegada na 
etapa de reconstrução do filme (Cf. Vanoye, 1994). Este segundo 
movimento em direcção ao filme evita cair em 
interpretações/observações despropositadas ou pouco pertinentes. 
(PENAFRIA, 2009, p. 1-2) 

Além disso, de modo a entender os elementos-chave da narrativa, autores serão 

utilizados como fonte para um embasamento crítico e teórico para solucionar as questões que 

norteiam esta pesquisa, tais como: Agnes Heller e Karel Kosik, que abordam o Cotidiano; 

Foucault, para conceituar as questões de Poder; Thomas Morus, que permite contextualizar a 
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noção de Utopia, assim como Szachi e Kopp, que abordam a Distopia; Hannah Arendt, com 

as noções de Totalitarismo; Deleuze para abordar as questões sobre Controle. 

O presente trabalho será estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, serão 

apresentados os conceitos de utopia e distopia, de modo a tornar possível a compreensão das 

características inerentes a tais conceitos, bem como suas disparidades. Também serão 

analisadas as conjunturas históricas onde as narrativas utópicas e distópicas foram produzidas. 

Serão revisitados os conceitos teóricos que permeiam as narrativas distópicas, tais como: 

totalitarismo e poder, trazendo autores como Hannah Arendt e Michel Foucault. Para permitir 

a compreensão da relação entre conceitos históricos e aspectos teóricos e sua abordagem nas 

narrativas, o capítulo vai abordar a noção de atemporalidade do gênero e questões como 

universo temático e coerência interna do texto. Além disso, a dissertação irá discutir os 

elementos da indústria cinematográfica que permitem a aproximação do espectador, além do 

processo de adaptação que envolve um filme produzido a partir de um livro. Ela trará ainda a 

relação do leitor/espectador com a obra a partir do novo universo proposto pelas distopias. A 

imersão do espectador e sua participação na narrativa também são fatores que despertam o 

interesse do público, promovendo uma aproximação e familiarização com um mundo paralelo 

que contém traços da realidade. 

Já o segundo capítulo trará as questões ligadas à Indústria Cultural e a Literatura e sua 

relação com as narrativas distópicas, associando a discussões sobre a possibilidade de 

formação de um pensamento crítico a partir da compreensão social e política desenvolvidos a 

partir da narrativa, tendo em vista a maior participação dessa geração nas questões do 

cotidiano em tempos de uma cultura de convergência. Também entram em foco os interesses 

da ideologia dominante, suas tentativas de manutenção do poder e a relação existente com a 

produção audiovisual. Entre os autores utilizados estão Joseph Campbell, Douglas Kellner e 

Slavoj Zizek. 

O terceiro e último capítulo realizará a análise fílmica da saga de Jogos Vorazes, 

apresentando, num primeiro momento, todo o contexto social e político presente na narrativa 

e sua aproximação com o cotidiano real. Será estudado ainda o papel da mulher como 

protagonista e heroína, retratando o estigma do indivíduo e trazendo a grande virada das obras 

distópicas do século XXI, onde um sacrifício da personagem principal provoca algum tipo de 

alteração na sociedade representada na narrativa. Entre os autores utilizados estão Agnes 

Heller e Erving Goffman. O capítulo trará ainda uma breve análise das obras que configuram 

como destaque inicial dessa categoria e os problemas que trazem de pano de fundo, em 



20 
 

 
 

especial o livro 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e Battle Royale, 

de Koushun Takami, possibilitando estabelecer uma comparação entre as obras distópicas do 

século XXI e as do século XX. 

A partir desta investigação que estuda a relação das obras de distopia com os 

problemas da sociedade vigente, como um diagnóstico do tempo presente, pretendemos 

verificar como são escritas essas obras e qual o intuito de se pensar numa sociedade destituída 

de esperanças. Buscaremos ainda identificar as razões de se utilizar ferramentas específicas, 

como os objetos de mídia, para exercer o controle sobre a sociedade e legitimar o poder ao 

longo da narrativa. Além disso, tentaremos analisar se a representação de uma sociedade 

distópica seria uma estratégia de reafirmar o poder hegemônico, através da Indústria Cultural, 

pois mostra não haver um horizonte nem final feliz após o fim do capitalismo ou, em 

contrapartida, se promove o desejo de mudança em função do desempenho da protagonista no 

desenrolar da trama. 
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CAPÍTULO I - De Morus a Collins: Utopia, Distopia e o percurso das obras de ficção 
distópicas 
 
1.1 – Utopia: a busca pela sociedade ideal 

A arte, que tem em sua essência a autoconsciência e memória da humanidade, é 

representada na literatura desde Homero, na Grécia Antiga. Os poemas Ilíada e Odisséia, que 

são o resultado de temas e mitos desenvolvidos ao longo dos séculos, serviu também para 

reconstruir o período perdido sem registros literários, conhecido como Idade das Trevas 

Grega7 (BELTRÃO, 2010). Admitindo-se que a Ilíada e a Odisséia de Homero nos 

possibilitam entrever elementos do período que se seguiu ao fim da civilização micênica – ou 

seja, aproximadamente os séculos X-IX a.C. –, os estudiosos modernos procuram reconstituir 

uma imagem da sociedade a partir do relato homérico, procurando cotejá-lo com os dados 

arqueológicos disponíveis (Idem, Ibidem, p. 74). A partir da ideia da arte como memória da 

humanidade, torna-se possível perceber sua relação com as obras literárias e sua visão de 

mundo. 

Quando Thomas Morus fez uma análise crítica da sociedade inglesa no século XVI, 

ele apontou na composição social, no aspecto político e na dimensão econômica, fatores 

responsáveis pela falta de liberdade e diversos problemas da população. Dividida de forma 

estratificada entre nobres, clero, soldados e os miseráveis, a Inglaterra era governada por um 

regime absolutista, onde “o príncipe é a fonte de onde o bem e o mal jorram, como uma 

torrente, sobre o povo” (MORUS, 2004, p.14) 

Durante a reflexão, Morus (Ibid.) destacou as características de cada parte da 

sociedade, sendo os nobres artistas da corrupção; o clero os precursores da vagabundagem; os 

soldados ociosos e os miseráveis que terminavam enforcados de uma maneira ou de outra. No 

âmbito político, o absolutismo do rei Henrique VIII retratava não só sua soberania bem como 

controle e subserviência do povo. Ainda nas palavras de Morus, 

Ele é dono das pessoas e dos bens de todos os súditos e que os súditos nada 
possuem senão o que lhes é dado pelas boas graças do rei. (...) sua segurança 
depende de quanto possa evitar que esses súditos se tornem insolentes com a 
riqueza e a liberdade. (MORUS, Ibid., p.35) 

A busca pelo lucro imediato e o direito à propriedade ocasionavam despesas que 

aumentavam as disparidades do sistema inglês. A miséria pública, que figurava nas tentativas 

                                                           
7 Na Grécia Antiga, período que se estende de 1100 a 800 a.C. entre os séculos XI e IX, é considerado obscuro, 
devido à falta de vestígios arqueológicos. Esse problema se agrava com a falta de registros escritos, uma vez que 
nem tudo pode ser esclarecido através dos objetos. 
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excessivas dos nobres para aumentar seus rendimentos aliava-se “ainda o luxo e as despesas 

insensatas. Lacaios, operários, camponeses, todas as classes da sociedade, ostentam um luxo 

inaudito nas vestes e na alimentação.” (Morus, Ibidem, p. 20) 

E foi visando a justiça e a prosperidade social que Morus apresentou a República da 

Utopia, onde as leis não se fazem estritamente necessárias e a felicidade pública se dava 

através do princípio da igualdade. Uma filosofia “oblíqua” que representava a vida feliz de 

uma sociedade na ilha do “lugar-nenhum”, descrevendo detalhes do que seria a vida em 

comunidade pautada no prazer e na liberdade. Segundo Morus,  

Na Utopia, as leis são pouco numerosas; a administração distribui 
indistintamente seus benefícios por todas as classes de cidadãos. O mérito é 
ali recompensado; e, ao mesmo tempo, a riqueza nacional é tão igualmente 
repartida que cada um goza abundantemente de todas as comodidades da 
vida. (...) o único meio de organizar a felicidade pública, fora a aplicação do 
princípio da igualdade. (IDEM, IBIDEM, p. 35-36) 

A obra de Thomas Morus e a consequente assimilação da ideia de Utopia também 

como um gênero textual, abriu caminho para diversas outras produções textuais filosóficas, 

sociológicas e literárias serem inseridas nessa temática utópica (PAVLOSKI, 2005). Apesar 

disso, o gênero não se limita apenas ao estilo proposto por Morus, sendo composto por 

diversos outros aspectos característicos, surgindo exemplos – em uma comparação diacrônica 

– em obras anteriores ao século XVI como “A República”8, de Platão.  Do mesmo modo, o 

historiador Jerzy Szachi atenta para outras propostas que podem ser inseridas nessa temática: 

Esquemas semelhantes percebemos em casos de ‘viagens’ no tempo, 
empreendidas tantas vezes, seja em direção ao legendário ‘século de ouro’, 
seja para um futuro que embora não muito claro em seus contornos, é, com 
certeza, mais feliz. E não será uma ‘utopia’ o que escreve o político que 
propõe um projeto de constituição ideal para seu país? (SZACHI, 1972, p. 3) 

E foi essa ideia de utopia cunhada no século XVI que permitiu nutrir uma visão 

otimista e esperançosa de um “lugar melhor” no futuro, com formas perfeitas de governo e 

convivência, apesar de consistir num padrão de sociedade jamais vivido ou alcançado. Para o 

crítico literário Alexander Swietochowski, representar uma forma ideal das relações sociais é 

um desejo inerente de qualquer época, nação ou até mesmo um indivíduo. É Swietochowski a 

dizer: 

                                                           
8 Em “A Utopia”, Thomas Morus faz menções à obra de Platão, comparando as práticas dos Utopianos com as 
teorias idealizadas por Platão. 
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A utopia como a forma ideal de relações sociais é elemento o mais 
generalizado no mundo espiritual. Faz parte de todas as crenças religiosas, 
teorias morais e legais, sistemas de educação, criações poéticas, em uma 
palavra, de todo conhecimento e obra que visam oferecer modelos para a 
vida humana. É impossível imaginar qualquer época, nação ou mesmo 
indivíduo que não tenha sonhado com um céu na terra, que não tenha sido 
mais ou menos utópico. Onde quer que existam – e elas existem em toda 
parte – miséria, injustiça e dor, haverá também especulações sobre como 
erradicar as causas do mal. Na imensa escala que se estende por toda a 
história da cultura, desde as fantasias do nômade selvagem até as reflexões 
do filósofo moderno, encontra-se uma infinidade de versões da utopia 
(SWIETOCHOWSKI, 1972, p. 8) 

É como se as utopias existentes nas diversas épocas da humanidade fossem suas filhas 

legítimas (SZACHI, 1972). Entre os diferentes tipos de utopia existentes, Szachi (Ibid.) 

estabelece uma divisão de dois grandes grupos para caracterizá-las: utopias escapistas e 

utopias heróicas. No caso das utopias escapistas – como o autor classifica a obra de Morus –

apesar de elas apresentarem uma crítica contra a realidade, não organizam um caminho para 

uma mudança da sociedade. Não existe nelas um programa pragmático que determine a 

renovação da estrutura social, “mas constroem em suas obras um espaço de libertação e de 

devaneio individual.” (PAVLOSKI, 2005, p. 38). Já as utopias heróicas estruturam um plano 

de ação visando as transformações objetivadas ao longo da narrativa. Além de 

revolucionários, os planos “prevêem a reestruturação profunda dos padrões políticos, 

econômicos, morais e ideológicos que regem uma sociedade particular” (Idem, Ibidem, p. 39) 

Apesar dos diferentes tipos de utopias existentes, seus discursos são articulados em 

três diferentes níveis, como elenca Stieltjes (2005): nível da narrativa, onde ocorre a narração 

explicativa de como se chega à cidade utópica, além de sua descrição; nível do discurso 

crítico, caracterizado por uma oposição a uma realidade que o autor considera ruim; nível de 

discurso justificativo, que permite a tematização das utopias, onde os autores justificam os 

dois níveis anteriores e a realidade existente é criticada por ir contra a temática apresentada 

acerca da utopia. Stieltjes ressalta que o nível da narrativa e o do discurso crítico podem ser 

facilmente diferenciados na maioria das utopias, ao contrário do nível justificativo, que está 

inserido na trama do próprio texto. Para o autor, o discurso justificativo “funciona como 

dispositivo intelectual que articula os outros níveis do discurso utópico, tornando-se 

fundamental (...) para especificar os grandes e efetivos temas das utopias.” (STIELTJES, 

2005, p. 14) 

Entre os principais elementos que permitem a caracterização de uma narrativa utópica 

estão: a viagem, que representam a fuga da realidade e a busca de refúgio no imaginário; a 
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geometrização do espaço, uma vez que as utopias são moldadas a partir de figuras 

geométricas de círculos ou ângulo reto, representando a obsessão pela ordem fechada, um 

sistema totalitário; o insularismo, que remete ao isolamento como ferramenta de proteção ao 

externo, inclusive de atos como a corrupção, representado pelas regiões de ilhas ou ilhadas; a 

abolição da propriedade privada, que reforça a ideia de totalitarismo ao retornar às formas de 

comunismo primitivo ou coletivismo, promovendo a absorção da individualidade em 

detrimento do coletivo.  

A ilha da República de Utopia criada por Thomas Morus, assim como muitas outras 

utopias escapistas9, é centrada na ideia de um espaço diferente, onde uma localidade 

imaginária não remete somente à distância geográfica, mas também a costumes, modo de agir 

e estrutura social. Soma-se então a representação de uma sociedade ideal a esse objetivo de 

fuga da realidade trazida com as obras utópicas, onde é dada ao indivíduo a possibilidade de 

condenar o presente, mas sem enfrentá-lo. “Diz-se o que é o bem, mas não se diz como 

alcançá-lo. Diz-se em que consiste o mal, mas não se diz como substituí-lo pelo bem.” 

(SZACHI, 1972, p. 23). Thomas Morus, ao longo da narrativa, deixou transparecer, mesmo 

que de forma subjetiva, a crítica de que seus desejos para o que chamava de sociedade ideal 

não seriam possíveis, muito em função das práticas do sistema vigente da época. “Contudo, 

devo confessar que há muita coisa na República de Utopia que eu desejaria ver imitada em 

nossas cidades – coisa que mais desejo do que espero” (MORUS, 2004, p. 131) 

Apesar de trazerem uma crítica social, as obras utópicas apresentam, através da fuga 

da realidade, a proposta de uma sociedade que se recusa a aceitar continuar vivendo do modo 

que está, mas que ao mesmo tempo busca um cenário intangível para essa realização. A utopia 

é responsável por acionar uma “uma compreensão que vem plena de esperança, de invenção, 

recusando a repetição das catástrofes a que assistimos passivos e resignados” (SOUZA, 2006, 

p. 170), sendo assim um reclame brando sobre a inconformidade. Por não aceitar a realidade 

do mundo onde se encontra, o utopista não encontra satisfação nas possibilidades que 

enxerga, por isso passa a sonhar, antecipar, projetar e experimentar (SZACHI, 1972) sua 

forma ideal de futuro. A problemática presente nesse desejo de mudança está, entretanto, na 

tentativa de aplicar os ideais utópicos por um determinado grupo, buscando uma sociedade 

perfeita. Segundo Berriel, essa saída do “terreno filosófico-literário, essencial para a 

                                                           
9Como exemplo de utopias escapistas que trazem a ideia de um novo espaço imaginário, podemos citar A Nova 

Atlântida de Francis Bacon (1627) e As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (1726) 
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autonomia humana, para a construção de uma sociedade real utópica” (BERRIEL, 2014, p. 

19) é extremamente perigosa, já que, para o autor, a utopia e a total transformação de uma 

sociedade se dá fora da História.  

 

 

1.2 – Distopia: a crítica ao presente através do futuro 

Antes uma fuga da realidade para o lugar ideal, a crítica social feita através da obra de 

Morus dá lugar para representações mais enérgicas. Com o passar dos séculos e a emergência 

de novas potências mundiais, a intensificação das disputas de poder e territórios, 

principalmente através de guerras, o otimismo por um “lugar melhor” começou a ser 

derrubado. Nunca haviam acontecido guerras mundiais, que envolvessem todas as potências 

ao invés de se concentrar em batalhas unilaterais. Hobsbawm (1995) destaca que foi a partir 

de 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que um conflito envolveu todas as 

grandes potências e as tropas do ultramar foram enviadas para lutar e operar além de seus 

limites. Segundo o autor, foram 31 anos de conflitos ao redor do mundo que culminaram na 

morte de milhões de pessoas, através do uso dos mais diferentes tipos de armamentos pesados 

e de destruição em massa, como a bomba nuclear. Em suas palavras: 

...quatro dias após a explosão da primeira bomba nuclear —, em que o fim 
de considerável proporção da raça humana não pareceu muito distante. (...) 
A humanidade sobreviveu. (...) Não há como compreender o Breve Século 
XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. (Idem, Ibidem, p. 24-25) 

O período entre guerras (1918-1939) foi marcado pela Grande Depressão e a quebra 

da Bolsa de Nova York, a ascensão dos regimes totalitários na Europa, tensões sociais e 

políticas, bem como o fim da hegemonia do capitalismo, dando espaço para a prática 

socialista na URSS. Em diversos momentos ao longo das disputas, o fim da humanidade era 

visto como próximo, em função das mortes e destruições provocadas, principalmente, durante 

a segunda guerra mundial. Mas com o fim da segunda guerra e o início do período da Guerra 

Fria, as tensões se intensificaram ainda mais, dando indícios de um conflito iminente. Diante 

desse cenário, começa a crescer o pensamento distópico (JACOBY, 2005). Contrário à utopia, 

ele não pensa no futuro como uma sociedade perfeita, mas sim muito pior do que a que era 

vivida no tempo presente. 

Pavloski (2005) associa essa ascensão do gênero distópico na literatura em detrimento 

da utopia à revolução comunista na Rússia e à ascensão do fascismo na Europa, somados à 
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invasão dos conceitos e técnicas da ficção científica, uma vez que eles geram uma 

potencialização negativa das sociedades modelares dos utopistas. Segundo o autor, 

No contexto de constante renovação técnica e, conseqüentemente, social, as 
distopias começam a ocupar um espaço de destaque somente no século XX, 
sendo a revolução comunista na Rússia e a ascensão do fascismo na Itália, 
Alemanha e Espanha apontadas como determinantes do florescimento da 
literatura distópica em detrimento dos ideais utópicos. A mudança de utopia 
para distopia envolve precisamente a invasão do utopismo tradicional pelos 
conceitos e técnicas da ficção científica. Ocorre uma potencialização 
negativa das sociedades modelares – o que as torna repelentes por envolver a 
imposição da ordem à custa da liberdade – em projeções que nos forçam a 
enfrentar as implicações das utopias de modo mais concreto e, 
conseqüentemente, mais agudo. (PAVLOSKI, Ibid., p. 63) 

A distopia, como gênero literário, torna-se então, entre outras características, “a 

denúncia dos efeitos de poder ligados às formas discursivas” (HILARIO, 2013, p. 206). Ela 

transfere para a narrativa os medos e ansiedades da sociedade em relação ao futuro que 

surgem no início do século XX, principalmente no que tange a presença da tecnologia, que 

começa cada vez mais a determinar estilos de vida, produção e dominação, e da 

materialização das utopias, que saem do ‘papel’ e começam a ganhar formas de organização 

da sociedade (KOPP, 2011). Essas questões, amplamente abordadas nas obras iniciais do 

pensamento distópico, personificam o “temor quanto ao destino do homem diante de um novo 

mundo que pode conduzi-lo a ser um outro homem, um homem transformado.” (Idem, 

Ibidem, p. 52) 

Trazendo uma imagem de um futuro ameaçador, onde o estado totalitário domina a 

sociedade, as distopias têm como suporte ao controle e poder um grande aparato tecnológico. 

De acordo com Kopp (Ibid.), existe uma questão acerca da tecnologia nas narrativas 

distópicas trazida por Beauchamp(1986): se ela seria apenas um mecanismo nas mãos dos 

sistemas totalitários, de modo a facilitar o controle e o poder, ou se a tecnologia teria 

condições de, sozinha, atingir tamanha autonomia para modificar a sociedade e fazê-la 

subserviente às suas intenções. Nesse ponto, o autor (apud KOPP) destaca a presença de duas 

correntes que discutem o tema: os tecnófilos e os tecnofóbicos: 

Os primeiros veriam a tecnologia como um valor neutro, um instrumento 
capaz de ser usado para os fins os quais o humano se inclinar a fazer. Por 
outro lado, os tecnofóbicos acreditam que a tecnologia pode vir a 
transcender os propósitos criados inicialmente e pode adquirir 
independência, numa espécie de relação ao modo do que foi imaginado por 
Mary Shelley, em Frankenstein (1831). Esta percepção tecnofóbica é a que 
define, em seu ponto de vista, a maioria das ficções distópicas, revelando a 
tecnologia como um monstro moderno capaz de ser totalitária em si mesma e 
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não apenas um caminho para facilitar a ordenação e o controle da sociedade.  
(KOPP, 2011, p. 51) 

Avançando para o século XXI, quando o fim da Guerra Fria culminou na extinção da 

URSS e na ascensão do capitalismo americano – no que tange à bipolaridade existente na 

época entre socialismo e capitalismo – os porta-vozes dos EUA tentaram disseminar a ideia 

de que a velha ordem bipolar poderia ser substituída por uma nova ordem, que teria como 

base a única superpotência restante (HOBSBAWM, 1995). A tentativa foi frustrada, uma vez 

que o fim da Guerra Fria revelou o colapso não só da economia mundial, mas da sociedade, 

que havia sofrido as consequências sociais, culturais e políticas das duas guerras mundiais, 

além do constante medo de um conflito iminente. Segundo o autor, esse período marcou uma 

virada secular na história, marcando o fim de uma era: 

Embora todos pudessem ver que o antigo mudara, havia absoluta incerteza 
sobre a natureza e as perspectivas do novo. Só uma coisa parecia firme e 
irreversível entre essas incertezas: as mudanças fundamentais, 
extraordinárias, sem precedentes que a economia mundial, e 
consequentemente as sociedades humanas, tinham sofrido no período desde 
o início da Guerra Fria. (IDEM, IBIDEM, p. 252) 

As mudanças trazidas pelo início do século XXI e o fim do período da Guerra Fira 

citadas pelo autor, podem ser observadas através dos ataques de 11 de setembro de 2001, que 

destacaram a vulnerabilidade dos EUA aos ataques terroristas. Como resposta, a “Guerra ao 

Terror”, organizada pelo governo americano, desencadeou a Guerra do Iraque em 2003, na 

tentativa de dar uma resposta aos cidadãos americanos para nomear os responsáveis pelos 

atentados de setembro de 2001 (ELIAS, 2012). E foi justamente após os ataques que as obras 

de distopia voltaram à tona. Segundo Phaar & Clark, 

Romances distópicos e pós-apocalípticos parecem evocar e liberar a 
mentalidade de medo e isolamento sentido por muitas pessoas do mundo real 
depois dos ataques ao Pentágono e ao World Trade Center. Certamente, 
muitas crianças crescendo após 11/9 podem sentir menos confiança em 
relação a sua segurança pessoal que as gerações que vieram antes. E mesmo 
aqueles que possuem forte suporte pessoal podem sentir uma erosão paralela 
na confiança dos adultos que, supostamente, controlam o mundo. (PHAAR; 
CLARK, 2012, p. 08) 

A partir dessa relação existente entre as obras distópicas e o cenário mundial, o 

GOODREADS10, maior rede social mundial para leitores e recomendação de livros, montou, 

                                                           
10 Criado por americanos em Janeiro de 2007. Tornou-se uma grande comunidade e fonte de referências para 
leitores. O site tem hoje 55 milhões de membros, cerca de um milhão e meio de livros adicionados, além de 50 
milhões de reviewssobre livros. Referênciacompleta no final do trabalho. 
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em 2012, um infográfico que faz um guia das obras distópicas, mostrando o crescimento de 

sua produção – o que não acontecia desde a década de 60. Entre as indagações que os autores 

da publicação utilizam para explicar os resultados dos dados apresentados está o “sinal de 

tempos problemáticos”. Nesse guia, eles descrevem as características das obras distópicas em 

três momentos: primeiro, de 1930 a 1960, onde a distopia foi fomentada pelo medo do Estado, 

com inspirações na Segunda Guerra Mundial, no Fascismo e no Comunismo. Os traços 

distópicos eram identificados no controle governamental e na perda da liberdade.  

Segundo Leomir Hilário (2013), os romances distópicos podem ser interpretados, entre 

outros aspectos, como um “aviso de incêndio” sobre uma emergência que está por vir na 

sociedade, de modo a voltar a atenção para que os perigos de um acontecimento sejam 

controlados. Nas palavras do autor: 

O romance distópico pode então ser compreendido enquanto aviso de 
incêndio, o qual, como todo recurso de emergência, busca chamar a atenção 
para que o acontecimento perigoso seja controlado, e seus efeitos, embora já 
em curso, sejam inibidos. Por exemplo, se a narrativa kafkiana, no início do 
século XX, seguindo a hipótese lançada, é compreendida enquanto aviso 
com relação à sociedade burocrática e totalitária alemã, pois a analisa através 
da narrativa da experiência do sujeito permanentemente entrelaçado com um 
superpoder, desprovido de sentido e que controla sua vida, também a 
distopia, elaborada sobretudo entre as décadas de 30 e 50 do século passado, 
soa o alarme com relação às mudanças em curso nos anos que se seguiram 
ao seu surgimento.  (HILÁRIO, Ibid., p. 202) 

 Ao que o GOODREADS chama de “segunda onda”, que caracterizam publicações a 

partir da década de 80, as inspirações estão na Guerra Fria e na crise do meio ambiente, além 

das identidades políticas, mas permanecendo as desconfianças no Estado. Após um hiato na 

escrita das obras distópicas entre as décadas de 60 e 70, elas retornam nos anos 80 com a 

estratégia de retratar a atenuante e terrível realidade da reestruturação capitalista da economia, 

a conservadora restauração política e as atualizações culturais para a direita que dominaram 

esse período entre os anos 80 e 90, além de refletir sobre as causas do mal social e ecológico 

como sistêmicas (MOYLAN, 2000).  

O retorno do crescimento do gênero distópico tem início no século XXI com 

inspirações no atentado de 11 de setembro de 2001 contra o símbolo norte-americano das 

Torres Gêmeas e a consequente “Guerra ao Terror”. Aos traços distópicos são acrescentados 

elementos de romance, bem como heroínas fortes e uma tendência a não aceitarem as 

imposições do sistema. A produção de obras distópicas tem se tornado cada vez mais 

frequente na atualidade em função da desesperança e descrença da população a partir das 

consequências geradas com o triunfo do modelo capitalista, que vem destruindo o ideal 
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utópico numa de forma crescente desde o fim da Guerra Fria. Segundo Hilário (2013), as 

problemáticas apresentadas pelas distopias tentam evitar que as tendências do presente 

vençam. É o autor a dizer que 

As distopias problematizam os danos prováveis caso determinadas 
tendências do presente vençam. É por isso que elas enfatizam os processos 
de indiferenciação subjetiva, massificação cultural, vigilância total dos 
indivíduos, controle da subjetividade a partir de dispositivos de saber etc. A 
narrativa distópica é antiautoritária, insubmissa e radicalmente crítica. (Id., 
Ibid., p. 207) 

O atual cenário político-econômico mundial traz à tona novas disputas de poder, 

pautadas por extremismos e preconceitos de raça, política e religião, além das divisões 

sociais, deixando uma fagulha do que poderia se tornar, a qualquer momento, uma nova 

guerra mundial, mas com forças globais detentoras de recursos de exterminação em massa 

ainda mais potentes. Muito mais do que apenas um “aviso de incêndio”, as narrativas 

distópicas realizam uma crítica ao tempo presente. A representação dos anseios e medos da 

sociedade nas distopias é feita de forma a permitir a avaliação de um futuro a partir da 

situação político-social real em que a sociedade se situa (BERRIEL, 2005). Assim, as obras 

distópicas, novamente, surgem em um contexto de incerteza e descrença nas dimensões 

política, social e econômica, onde o futuro passa a ser enxergado, mais uma vez, com um 

olhar negativo. As distopias, portanto, refletem tanto o que a sociedade espera do futuro, mas 

também aquilo que ela experimenta em sua própria vida cotidiana. E são justamente esses 

fatores que tem aumentando a expressão numérica das obras de ficção científica e distópica 

dos últimos anos (ZIZEK, 2012). 

De acordo com o GOODREADS, 

A ficção distópica está mais popular do que tem sido em mais de 50 anos. 
Seja por causa da agitação política, crise financeira global, ou outras 
ansiedades, os leitores estão mais ávidos por livros sobre governos 
impiedosos e mundos aterrorizantes. A nova geração de romances distópicos 
combina os temas clássicos de governos cruéis e mundos violentos e 
restritivos com algumas novidades – fortes heroínas e romance. 
(GOODREADS, 2012)11 

 

                                                           
11Dystopian fiction is more popular than it has been in more than 50 years. Whether it's the result of political 
turmoil, global financial crises, or other anxieties, readers are craving books about ruthless governments and 
terrifying worlds. The new breed of dystopian novels combines classic dystopian themes of cruel governments 
and violent, restrictive worlds with a few new twists—badass heroines and romance. 
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Figura 1 - Infográfico: Livros Distópicos ganham força novamente 

Após a apresentação dos conceitos em torno dos temas utopia e distopia e sua relação 

com o cenário mundial, passaremos a discutir a capacidade de uma narrativa transcender ao 

tempo, permanecendo atual e passível de compreensão mesmo ao passar dos anos. 

 

1.3 – A atemporalidade das obras narrativas 

A narrativa é definida como uma ação, processo ou efeito de narrar. É a exposição de 

um acontecimento ou de uma série deles, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, 

que se dá por meio de palavras ou imagens. Nos estudos narratológicos, valoriza-se a vasta 

gama de meios que se propõe ao ato de narrar, os meios e materiais disponíveis para a 

construção de uma narrativa. Para o filósofo e sociólogo Roland Barthes (1975), as narrativas 

do mundo são inumeráveis, existindo uma variedade de gêneros que podem ser sustentados 

através da linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem fixa ou móvel, bem como pelo 

gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias. A narrativa, para Barthes: 

...está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopéia, 
na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura 
(...), no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no faitdivers, na 
conversação. (BARTHES, Ibid., p. 237) 
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Contudo, a narrativa não é caracterizada apenas pela organização de fatos e sua 

apresentação de forma que façam sentido. Genette (apud RODRIGUES, 2006), estabelece 

uma distinção para definir o que é ou não uma narrativa: história (story) diz respeito à 

totalidade de eventos narrados, já a narração (narrating) é o ato real ou fictício que (re)produz 

esse discurso. A essa questão da conceituação da narrativa, devemos destacar a relação entre a 

mimese e a diegese para explicar a formação de uma história narrada. Desde Platão e 

Aristóteles (GENETTE, 1983), os dois termos são utilizados como oposição, onde a diegese 

caracteriza-se como o simples relato de uma história, feito pelas palavras do próprio autor, 

sem incluir um diálogo, sendo oposição a mimese, que constitui, por sua vez, a encenação 

dessa história, incluindo o diálogo de personagens. No primeiro caso, o autor assume a função 

de locutor da história, narrando e descrevendo os pensamentos e emoções dos personagens, 

enquanto no segundo, ele se omite. Cabe aqui aos personagens exprimir suas emoções através 

de ações. Para Platão e Aristóteles, a arte era entendida como a representação (mimese) da 

natureza. Apesar disso, para Platão, o mundo sensível era uma imitação do mundo inteligível, 

enquanto para Aristóteles, a arte era uma representação da realidade. Pensando então em uma 

narrativa, onde existe a predominância de um sistema representacional, através de uma 

mediação simbólica de uma realidade não simbólica, podemos dizer que, segundo Genette 

(Ibid.), toda mimese é narrativa e as representações das ações onde ela se realiza deve ser, 

obrigatoriamente, diegética. 

Quando se cria uma sequência narrativa como uma realidade, almeja-se, 

intencionalmente, a produção de certo tipo de sentido. Os eventos de uma narrativa são 

organizados de forma que consigam envolver o público, assumindo funções que produzem 

efeitos no leitor ou no espectador. Nesse ponto, a narrativa dissocia-se de seu autor, uma vez 

que os acontecimentos são significados de forma subjetiva, onde o desenvolvimento dos 

eventos no discurso não é exatamente determinado. 

Segundo Gerard Genette (2009), a objetividade da narrativa se define pela ausência de 

toda referência ao narrador, como se ele realmente não existisse mais. “Os acontecimentos são 

colocados como se produzem à medida que aparecem no horizonte da história. Ninguém fala 

aqui; os acontecimentos parecem narrar-se a si mesmos” (GENETTE, Ibid., p. 279).  O autor 

discorre ainda sobre os limites internos da narrativa, principalmente em campos de estudos 

como o da comunicação, onde se torna necessário observar a relação da narrativa com ordens 

políticas, da história e da cultura. Para Genette(Ibid.), ao tratar de uma narrativa, sempre 
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devemos tentar compreender a inferência dos dispositivos de medição e o que eles afetam na 

experiência do receptor.  

Ao relacionar o tema das narrativas distópicas, por exemplo, não se pode deixar de 

lado os acontecimentos da história e o próprio contexto da cultura midiática da atualidade no 

qual ela está inserida. A isso, liga-se também o fato de que a história pessoal do receptor 

influencia na maneira e na profundidade com que ele estabelece uma relação com a narrativa. 

Por mais que o leitor/espectador não esteja representado na narrativa, as perspectivas e pontos 

de vista influenciam na sua experiência, através de seus elementos textuais.  

Essa relação do tempo real com o tempo ficcional é necessária para que a narrativa 

atinja seu significado, uma vez que, segundo Ricouer “(...) o tempo torna-se tempo humano na 

medida em que é articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu pleno 

significado quando se torna uma condição da existência temporal” (RICOUER, 1994, p. 85). 

No que tange a noção do tempo na narrativa, quando as obras distópicas são associadas 

indiretamente aos temas do contexto sócio-político mundial, elas podem ser comparadas aos 

mitos que, desde os povos baseados na oralidade, eram utilizados como forma de cultivar a 

memória ao ressaltar a realidade através de representações (LAIGNIER, 2009).  

Ao analisar o desenvolvimento lógico e estrutural dos mitos, Lévi-Strauss (1963) 

salienta a importância que envolve o desenvolvimento do pensamento mitológico, que julga 

ser tão rigoroso quanto o pensamento científico. O mito estabelece uma dialética ao assumir 

dois papéis perante a sociedade: se um determinado mito confirma uma figura real ou 

conceito, é possível dizer que ele reflete a estrutura e as relações sociais. Em contrapartida, se 

os dados reais forem distintos, pode-se dizer que o mito fornece uma saída para sentimentos 

reprimidos. Ainda segundo o autor, “Seja qual for a situação, um dialético inteligente sempre 

encontrará uma maneira de fingir que um significado foi encontrado.” (Id., Ibid., p. 208, 

tradução nossa)12 

Na mitologia, o indivíduo é confrontado com uma situação que, à primeira vista, 

aparenta ser contraditória. Como um mito não tem continuidade e uma característica pode ser 

atribuída qualquer assunto, é possível acreditar que qualquer coisa pode acontecer em seu 

curso. Apesar disso, Lévi-Strauss (Ibid.) destaca que essa aparente arbitrariedade é 

desmentida pela semelhança existente entre os mitos de diferentes regiões. Segundo o autor, o 

que dá ao mito um valor operacional é que o padrão descrito é atemporal 

                                                           
12“Whatever the situation, a clever dialectic will always find a way to pretend that a meaning has been found.” 
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Ele explica o presente e o passado, assim como o futuro. Isso pode ser feito 
claramente através de uma comparação entre mito e o que parece ter 
largamente substituído ele nas sociedades modernas, como, por exemplo, na 
política. Quando a história se refere à Revolução Francesa, é sempre uma 
série de eventos passados, uma irreversível série de eventos com 
consequências remotas que talvez possam ser sentidas no presente. Mas para 
os politicos franceses, bem como seus seguidores, ela não é só uma 
sequência que pertence ao passado, mas também uma padrão atemporal que 
pode ser detectado na estrutura social contemporânea francesa e que dá uma 
dica para sua interpretação, além de guiar para futuros desenvolvimentos 
(LEVI-STRAUSS, Ibidem, p. 209, tradução nossa)13 

Assim como nos discursos míticos, a narrativa distópica apresenta um tempo histórico 

que emerge ao longo do texto, de modo a apresentar estruturas históricas de compreensão. 

Mas, apesar disso, esse mesmo tempo é anti-histórico, uma vez que é situado em um ambiente 

ficcional inventado, mas possível de ser identificado. Isso pode ser explicado através da 

existência de um espaço ficcional, que é real, geograficamente falando, mas que é rearranjado 

no universo ficcional. Em Jogos Vorazes, por exemplo, a narrativa se passa em uma América 

do Norte pós apocalíptica, que foi destruída após uma série de desastres climáticos. A essa 

organização do discurso narrativo que compreende a relação entre narrativa e história, pode-se 

explicar justamente como uma coordenação temporal da narratividade através do tempo 

histórico. 

Segundo Hayden White (1984), isso acontece em decorrência de uma modalidade 

humana da consciência do tempo, onde um evento especificamente histórico não é algo que 

possa ser inserido de qualquer forma em uma história de acordo com o desejo do autor.  

...é antes um tipo de evento que pode “contribuir” para o “desenvolvimento 
de um enredo”. É como se o enredo estivesse em processo de 
desenvolvimento antes da ocorrência de qualquer evento, e qualquer evento 
poderia ser dotado de “historicidade” apenas na medida em que poderia ser 
mostrado em contribuir para este processo. E, de fato, tal parece ser o caso, 
porque para Ricouer “historicidade” é um modo estrutural ou nível de 
“temporalidade” em si. (WHITE, Ibid., p. 27, tradução nossa)14 

                                                           
13“…it explains the present and the past as well as the future. This can be made clear through a comparison 
between myth and what appears to have  largely replaced it in modem societies, namely, politics. When the 
historian refers to the French Revolution, it is always as a sequence of past happenings, a non-reversible series of 
events the remote consequences of which may still be felt at present. But to the French politician, as well as to 
his followers, the French Revolution is both a sequence belonging to the past— as to the historian — and a 
timeless pattern which can be detected in the contemporary French social structure and which provides a clue for 
its interpretation, a lead from which to infer future developments.” 
14 “…it is rather a kind of event that can ‘contribute’ to ‘the developement of a plot’. It is as if the plot were 
anentity in process of development prior to the occurrence of any given event, and any given event could be 
endowed with ‘historicality’ only in the extent to which it could be shown at contribute to this process. And, 
indeed, such seems to be the case, because for Ricoeur‘historicality’ is a structural mode or level of temporality’ 
itself” 
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Essa relação temporal entre presente, passado e futuro é um dos principais elementos 

da narrativa, uma vez que a existência do tempo ficcional só encontra um mínimo de 

explicação racional se levada em consideração a realidade da temporalidade humana 

(CARVALHO, 2010), abrindo espaço para concepções de tempo que ultrapassam meramente 

a dimensão cronológica, como as psicológicas, por exemplo. É a realidade humana que 

permite compreender as alterações do tempo, seja em distensões ou em sua finitude. O autor 

destaca ainda a característica do tempo como parte da memória da humanidade, sendo o que 

possibilita resgatar o passado e também prever possibilidades para o futuro. 

 Nesse ponto, sobre as projeções acerca de um futuro desconhecido, resgate do 

passado ou até mesmo para fixar as noções do tempo presente, é que Ricouer atribui a 

importância da narrativa. Nas palavras do autor: 

Em nome de que proferir o direito de o passado e o futuro serem de algum 
modo? Ainda uma vez, em nome do que dizemos e fazemos a propósito 
deles. Ora, o que dizemos e fazemos quanto a isso? Narramos as coisas que 
consideramos verdadeiras e predizemos acontecimentos que ocorrem tal 
como havíamos antecipado. É pois sempre a linguagem, assim como a 
experiência, a ação, que esta articula, que resiste ao assalto dos céticos. Ora, 
predizer é prever e narrar é “discernir pelo espírito”. (RICOUER, 1994, pp. 
25-26, com destaques do autor.) 

A essa intriga do tempo, onde Ricouer (Ibid.) remete-se à obra aristotélica Poética e 

suas considerações temporais sobre início, meio e fim, surgem as próprias considerações do 

autor sobre a tríplice mimética existente na mediação entre o tempo e a narrativa. A mimese, 

muito além da imitação, tem como papel tornar concreta a narrativa, o ato de narrar. Em uma 

síntese de Carlos Alberto Carvalho (2010), entende-se como mimese I a representação das 

dimensões éticas, o mundo social e sua complexidade; mimese II como o ato de configuração, 

onde existe a presença de um narrador e, simultaneamente, onde ocorre a mediação entre a 

mimese I e mimese III que, por sua vez, diz respeito à reconfiguração, com presença ativa do 

leitor15. 

Com isso, torna-se possível então compreender a existência de temas históricos nas 

narrativas distópicas com o intuito de contribuir para o contexto e espaço ficcional 

desenhados na trama. Como dito anteriormente, esse tipo de narrativa leva para a ficção uma 

sociedade de regime totalitarista, onde a população é controlada através de mecanismo de 

repressão e subordinação. Essa referência das obras distópicas ao regime totalitário pode ser 

explicada em função da ascensão do nazismo e fascismo na Europa no século XX. 

                                                           
15A questão sobre a presença ativa leitor será aprofundada no tópico seguinte. 
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A militarização e o expansionismo ganham cada vez mais força e as ferramentas de 

dominação utilizadas para com a população nos países totalitários funcionam, principalmente, 

para legitimar o poder do governante e disseminar o terror. Segundo Hannah Arendt: 

Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, substitui a propaganda 
pela doutrinação e emprega a violência não mais para assustar o povo (...), 
mas para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras 
utilitárias. (ARENDT, 2002, p. 390) 

A repressão política e ideológica que ocorre é seguida da exaltação da imagem do 

governante, que faz com que, através da propaganda e censura, seus ideais e objetivos se 

tornem corretos e aceitos por todos. Segundo Hannah Arendt, a principal qualificação de um 

líder de massas é ser infalível, jamais podendo admitir que errou. “Uma vez no poder, os 

líderes da massa cuidam de algo que está acima de quaisquer considerações utilitárias: fazer 

com que as suas predições se tornem verdadeiras.” (Idem, Ibidem, p. 398) 

Toda essa propagação do terror representa um mecanismo de poder que não visa 

somente reprimir, mas principalmente legitimar e produzir verdades através de processos 

coercitivos. Segundo Foucault, “o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 1984, p. 8) 

Foucault ressalta ainda que toda sociedade é obrigada a desempenhar tarefas e está 

destinada a viver de certo modo em função desses discursos de verdade desencadeados a 

partir dos efeitos do poder. A verdade instituída torna-se então absoluta e confirmada pela 

sociedade reprimida. “Para caracterizar não o seu mecanismo mas sua intensidade e 

constância, poderia dizer que somos obrigados pelo poder a produzir a verdade.” (Idem, 

Ibidem, p. 101) 

Esse diálogo existente nas obras narrativas – aqui, exemplificadas através do gênero 

distópico – entre literatura e história é visto como um jogo transdisciplinar e interdiscursivo 

que envolve as diferentes formas de conhecimento sobre o mundo (PESAVENTO, 2006), 

onde, ainda segundo a autora, “a história pergunta e a literatura responde.” (Idem, Ibidem, p. 

6). Associar uma narrativa como Jogos Vorazes com temas como totalitarismo torna-se então 

possível a partir a atemporalidade do gênero narrativo. Nas palavras da autora: 

A verdade da ficção literária não está, pois, em revelar a existência real de 
personagens e fatos narrados, mas em possibilitar a leitura das questões em 
jogo numa temporalidade dada. O texto literário revela e insinua as verdades 
da representação ou do simbólico através de fatos criados pela ficção. Mais 



36 
 

 
 

do que isso, o texto literário é expressão ou sintoma de formas de pensar e 
agir. (PESAVENTO, Ibidem, p. 7) 

 Uma vez que ela não tem um tempo datado, a narrativa consegue aproveitar a história 

para criar um entendimento lógico com o leitor/espectador. Essa noção da atemporalidade da 

narrativa e sua relação com a história, bem como com o espaço ficcional abrem caminho para 

a introdução deste universo e suas características. 

 
 

1.4 – Gênero literário e seu pacto com o universo ficcional 

Na Grécia Antiga, quando Aristóteles dividiu categoricamente as obras literárias em 

épico, lírico e dramático, teve-se pela primeira vez a sua classificação em gêneros (SOARES, 

2007). Os gêneros literários, que classificam as produções literárias, consideram critérios 

como a questão semântica, discursiva, contextual e sintática para dividi-las em categorias. 

Além dessa separação por “classe”, os gêneros literários permitem acompanhar o 

desenvolvimento e nascimento de novas vertentes na literatura. De forma sucinta, Raymond 

Williams apresenta três tipos de classificação das obras literárias: pela forma literária, pelo 

assunto e pelo público visado, sendo este “um tipo de evolução, em termos de setores 

especializados do mercado” (WILLIAMS, 1979, p. 181), além da possibilidade de 

combinações entre os tipos apresentados.  

Sobre os gêneros literários e seus níveis de organização, Williams(Ibid.) destaca a 

necessidade de separá-los de acordo com seus componentes básicos: I) posição, que faz 

menção ao modo de organização social básica e que determina um modelo particular de 

apresentação, como a narrativa de uma história, a apresentação de uma ação através de 

personagens, etc. ; II) modo de composição formal, as possibilidades podem relacionar-se 

com um ou mais tipos de escrita, tais como verso ou prosa, sendo o conteúdo social e 

histórico real ; III) assunto adequado, com variáveis como a referência social, histórica ou 

metafísica. A relação entre uma posição e um modo de composição formal e âmbito de 

qualquer assunto estão, segundo o autor, “particularmente sujeitos a variação social, cultural e 

histórica, embora por vezes sejam persistentes.” (Id., Ibid., p. 183). 

Dessa forma, entendemos que os gêneros literários são responsáveis pelo processo de 

recepção do leitor, uma vez que é durante a leitura que a competência do leitor é confirmada 

ou contestada, considerando que a realização do gênero “é o texto enquanto língua subjacente 

ao texto considerado como fala.” (COMPAGNON, 1999, p. 157). Essa ideia é confirmada por 

Rogel Samuel quando o autor relaciona a obra literária e a expectativa do público, uma vez 
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que “sua audiência traz um jogo de expectativas que pode desafiar e alterar o curso da leitura 

da obra” (SAMUEL, 2002, p. 50). Dessa forma, o gênero assume um papel fundamental nesse 

processo de corresponder as expectativas, uma vez que seu conceito é construído através da 

recepção de diversos textos que se relacionam, sendo responsáveis por variar, corrigir, alterar 

ou reproduzir as expectativas literárias e genéricas de sua audiência (Idem, Ibidem).  Pode-se 

dizer ainda, segundo Compagnon, que a leitura concreta se torna indissociável das imposições 

de gênero e suas convenções, que tem como papel guiar e orientar o leitor durante o percurso 

da obra. Nas palavras de Compagnon, 

...as convenções históricas próprias ao gênero, ao qual o leitor imagina que o 
texto pertence, lhe permitem selecionar e limitar, dentre os recursos 
oferecidos pelo texto, aqueles que sua leitura atualizará. O gênero, como 
código literário, conjunto de normas, de regras do jogo, informa o leitor 
sobre a maneira pela qual ele deverá abordar o texto, assegurando desta 
forma a sua compreensão. (COMPAGNON, 1999, p. 158) 

Todo texto narrativo possui uma funcionalidade estrutural que permite compreender 

sua totalização temática e a coerência interna que o define num determinado gênero. Chama-

se de “tópico” da narrativa cada segmento que a define e constitui a estrutura temática e de 

“isotopia” o que determina a coerência interna dessa composição textual. Quando se define 

um tópico para uma narrativa, o texto precisa ter uma concordância, uma coerência interna. 

Ao elaborar um texto, o autor precisa de determinador códigos que atribuem conteúdos às 

expressões que ele utiliza. Da mesma forma, para que o texto seja passível de comunicação, 

ele parte do princípio que o conjunto de códigos em que se baseia é o mesmo que partilha o 

seu possível leitor (ECO, 1984).  

Apesar de o autor prever um modelo do seu possível de leitor, ao que ECO (Ibid.) 

chama de leitor modelo, capaz de interpretar corretamente as expressões textuais da mesma 

forma que o autor, um texto bem organizado não espera somente uma competência que vem 

de fora do texto, mas também consegue construí-la por meios textuais. Há de se lembrar, 

contudo, que “um texto é geralmente composto de outros textos de dimensões menores, 

cercado de outros textos maiores ou diferentes.” (VOLLI, 2007, p. 80). E é em função dessa 

complexidade e riqueza do texto que o leitor precisa trazer consigo sua enciclopédia, o que 

auxilia na capacidade de significação. 

A sua capacidade de significação é naturalmente influenciada pela 
enciclopédia do leitor (o complexo dos conhecimentos que ele acredita ser 
verdadeiro, seja ou não na realidade), e em particular seu conhecimento de 
outros textos, geralmente presentes em um texto sob a forma de citações, 
paródia, critica o até simplesmente de conhecimentos pré-determinados, 
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como quando o nome de um personagem lembra voluntariamente um de um 
texto anterior, ou um texto se apresenta como a continuação de um outro. 
(Id., Ibid., p. 80)   

Essa enciclopédia pertencente ao leitor também é chamada por ECO (2005) de tesouro 

social, onde não se encontram apenas as regras gramaticais, mas também as convenções 

culturais da língua e o conteúdo interpretativo de textos anteriores, que permitem a 

compreensão do texto atual. Sabendo disso, o autor entende que a interpretação de seu texto 

não se dará somente de acordo com suas intenções “mas de acordo com uma complexa 

estratégia de interações que também envolve os leitores, ao lado de sua competência na 

linguagem.” (Idem, Ibidem, p. 80) 

Um único texto pode ainda possuir diferentes tópicos, mas que não são sempre 

expostos de forma explícita. Cabe ao leitor esse processo de exploração e descoberta textual. 

Tópicos seqüenciais, por exemplo, podem determinar a compreensão de elementos 

microestruturais do texto; já os tópicos narrativos podem influenciar na compreensão do texto 

em níveis mais elevados (ECO, 1984). O tópico real do texto, compreendido pelo tema 

principal intencionalizado pelo autor, pode aparecer frequentemente, para que seja reiterado, 

ou, ao mesmo tempo, estar estrategicamente localizado ao longo da narrativa, fazendo com o 

que leitor lance mão de uma sensibilidade para olhar além do texto. É Eco a dizer que  

...o leitor sensível, sentindo algo diferente na disposição textual, tenta fazer 
abduções (para destacar uma regra oculta ou regularidade) e testá-las 
posteriormente no curso da leitura. É por isso que a leitura de textos 
literários obriga muitas vezes a olhar para trás e, em geral, quanto mais 
complexo o texto, mais ele tem que ser lido duas vezes. (ECO, Ibidem, p.26, 
tradução nossa)16 

Seja exposto de forma direta ou indireta, o tópico direciona a fusão e a organização do 

texto para um determinado nível de sentido. A isotopia pode ser compreendida como um 

conjunto de categorias semânticas que tornam possível uma leitura uniforme da estória. 

(GREIMAS, 1970). Se o tópico determina as divulgações semânticas, isto é, seleciona as 

propriedades semânticas que devem ser consideradas para a realização da leitura de um texto, 

entende-se que os tópicos são meios para produzir as isotopias (ECO, 1984).  Essa relação 

entre tópico e isotopia justifica-se uma vez que cabe ao tópico auxiliar o leitor a decidir quais 

                                                           
16“…the sensitive reader, feeling something unsual in the disposition, tries to make abductions(that it, to single 
out a hidden rule or regularity) and to test them in the course of his further reading. That is why reading literary 
texts one is obliged to look back-ward many times, and in general, the more complex the text, the more it has to 
be read twice.” 
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propriedades semânticas precisam ser atualizadas para a leitura em questão, enquanto a 

isotopia é a verificação textual dessa tentativa.  

Ao conceito de enciclopédia e tesouro social vistos anteriormente, soma-se à 

topicalização da narrativa a projeção e identificação do leitor para com o texto. A leitura 

transforma o texto, de modo que ele se adapte às necessidades e preocupações do leitor 

(COMPAGNON, 1999).  É como se o livro funcionasse como uma ferramenta para o leitor 

compreender a si mesmo. “Seu objetivo é menos compreender o livro do que compreender a 

si mesmo através do livro; aliás, ele não pode compreender um livro se não se compreende ele 

próprio graças a esse livro.” (Idem, Ibidem, p. 144). 

Tanto a fenomenologia quanto a hermenêutica reconhecem a existência de um papel 

consciente na leitura. É a leitura que dá vida ao objeto literário que, segundo Sartre, “é um 

estranho pião que só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é preciso um ato concreto que 

se chama leitura e ele só dura enquanto essa leitura puder durar.” (SARTRE, 2004, p. 35). Por 

mais que o autor tenha um objetivo específico para com a sua obra, a leitura tem o papel de 

reconstruí-la, a partir do momento que o leitor faz a sua interpretação, ao lançar sua 

consciência para o texto.  Ao leitor é dada a liberdade na obra literária, mesmo que dentro dos 

limites direcionados pelo autor. “...para o leitor tudo está por fazer e tudo já está feito” (Id., 

Ibid., p. 39) 

Segundo Iser, essa interação entre autor e leitor na obra literária é vista como dois 

pólos distintos: o artístico e o estético 

O pólo artístico é o texto do autor e o pólo estético é a realização efetuada 
pelo leitor. Considerando esta polaridade, é claro que a própria obra não 
pode ser idêntica ao texto nem à sua concretização, mas deve situar-se em 
algum lugar entre os dois. Ela deve inevitavelmente ser de caráter virtual, 
pois ela não pode reduzir-se nem à realidade do texto nem à subjetividade do 
leitor, e é dessa virtualidade que ela deriva seu dinamismo. Como o leitor 
passa por diversos pontos de vista oferecidos pelo texto e relaciona suas 
diferentes visões e esquemas, ele põe a obra em movimento, e se põe ele 
próprio igualmente em movimento. (ISER apud COMPAGNON, 1999, p. 
149) 

Como o texto literário precisa buscar elementos que convençam o leitor de sua 

verdade, autores buscam na História as marcas de historicidade necessárias para estabelecer 

uma coerência e dar a impressão de verdade. Pesavento (2006) destaca ainda a 

contextualização de personagens, ambientes e acontecimentos no mundo ficcional para que os 

escritores recebam o aval dos leitores.  E é essa interação que cria o objeto literário autêntico. 

A literatura, por sua vez, possui uma dupla existência, já que está presente de forma 
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independente como obra nos textos e nas bibliotecas, mas torna-se concreta apenas através da 

leitura (COMPAGNON, Ibid.). O livro, como obra, existe por si só. A leitura é a resolução de 

enigmas por parte do leitor, que concretiza o esquema textual proposto pelo autor. Para 

existir, então, como objeto literário, o texto necessita da relação entre o autor – leitor modelo 

(ou ideal/implícito) – leitor real. 

A essa relação do leitor com o autor e a narrativa, podemos trazer novamente a 

questão da tríplice mimese abordada por Ricoeur (1994). Na mimese I, o autor destaca a 

riqueza simbólica que compõe a estrutura da narrativa, que não é rígida e é possível de sofrer 

transformações de acordo com a própria narrativa, atribuindo-lhe um sentido ético que 

permitirá, num primeiro momento, compreender o imitar ou a representação do agir humano, 

através de sua semântica, simbólica ou temporalidade. Há, na mimese I, um conceito de 

mundo prefigurado. A mimese II “é o ato de tecer a intriga, entendendo, além disso, que a 

intriga é a mediadora pro excelência entre o mundo que precede a narrativa e o que vem após 

a colocação em circulação da narrativa.” (CARVALHO, 2010, p. 8). Entende-se, dessa forma, 

a representação, através da narrativa, da união entre os elementos do mundo real e do mundo 

ficcional, uma mediação com a própria leitura e o entendimento de mundo do leitor. É a 

mimese II que permite a reconfiguração do mundo prefigurado, através da interpretação da 

narrativa, o que nos leva à mimese III, onde ocorre a conclusão da mimese, a aplicação dessa 

reconfiguração que, segundo Ricoeur: 

Esse estágio corresponde ao que H. G. Gadamer, na sua hermenêutica 
filosófica, chama de “aplicação”. (...)  significa que é bem no ouvinte ou no 
leitor que se conclui o percurso da mimese. Generalizando para além de 
Aristóteles, diria que mimese III marca a intersecção entre o mundo do texto 
e o mundo do ouvinte ou do leitor. A intersecção, pois, do mundo 
configurado pelo poema e do mundo no qual a ação efetiva exibe-se e exibe 
sua temporalidade específica. (RICOUER, 1994, p. 110, com destaques do 
autor.)  

Entendemos então que a mimese III atribui ao leitor uma integração na narrativa, de 

modo que ele execute essa reconfiguração de mundo, concluindo o papel consciente da leitura 

já compreendido pela fenomenologia e a hermenêutica, como visto anteriormente. 

 

1.5 – Literatura e Cinema: imersão e experiência 

A trilogia de Jogos Vorazes – Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança – foi 

publicada, respectivamente, nos anos de 2008, 2009 e 2010. Segundo a Editora Rocco, 

responsável pela publicação dos livros no Brasil, o primeiro volume, que dá nome à trama, foi 
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traduzido em mais de 30 idiomas, ficou mais de 85 semanas na lista de mais vendidos do New 

York Times, além de ser aclamado por autores de sucesso como Rick Riordan e Stephenie 

Meyer. A autora, Suzanne Collins, conquistou assim uma posição na lista das 100 

personalidades mais influentes do ano17. Todos os livros ganharam sua adaptação 

cinematográfica a partir de 2010, sendo o último dividido em dois filmes. Somadas, as 

produções audiovisuais arrecadaram 2,3 bilhões de dólares em bilheteria, algo em torno de 8,8 

bilhões de reais (FOLHA, 2015)18. O sucesso de Jogos Vorazes, tanto nas bilheterias dos 

cinemas quanto na venda de livros, segundo a Editora Rocco, pode ser atribuído à 

identificação da trama com leitores/espectadores de diversas faixas etárias. 

Segundo Guattari (1992), essa afinidade entre obra e receptor pode ser explicada pela 

maior importância dos aparelhos e organismos sociais mediadores da cultura, como o livro e o 

filme, responsáveis cada vez mais por afirmar valores éticos, estéticos e políticos. A 

experiência que o leitor/expectador vivencia ao consumir o produto é explicada, entre outros 

fatores, através dos processos de subjetivação (DELEUZE; GUATTARI, 1995) do indivíduo. 

Entendendo a subjetividade como a vida interior particular do ser humano que também é 

influenciada pela organização social da comunidade onde vive, pelo contato com a arte e a 

estética e sua interação com as tecnologias. É a experimentação das informações e sensações 

do mundo. Apesar de constituírem códigos diferentes, tanto o cinema quanto a literatura 

proporcionam o prazer e a experiência para o consumidor, permitindo uma compreensão do 

que é proposto a partir da sua “enciclopédia”, ou conhecimento prévio, como vimos 

anteriormente. 

Buscaremos então exemplificar brevemente as diferenças existentes entre o cinema e a 

literatura quando na transmissão de uma mensagem, para compreender como se dá essa 

experiência através de dois meios de comunicação distintos. Para McLuhan (1964), a tarefa 

do escritor e do cineasta é a de transportar o leitor e o espectador, respectivamente, de seu 

próprio mundo para um mundo criado pela tipografia e pelo filme. Um filme, ao ser exibido, 

pode não permitir a livre-interpretação, mas, em contrapartida, permite ao espectador que se 

conecte à personagem, passando a enxergar a ótica proposta pelo autor. Segundo Balàzs,  

No cinema, a câmera carrega o espectador para dentro mesmo do filme. 
Vemos tudo como se fosse do interior, e estamos rodeados pelos 
personagens. Estes não precisam nos contar o que sentem, uma vez que nós 
vemos o que eles vêem e da forma em que vêem. (BALÁZS, 2003, p. 85) 

                                                           
17 https://www.rocco.com.br/livro/?cod=384 
18 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1707731-cinco-anos-e-u-23-bi-em-bilheteria-depois-jogos-
vorazes-chega-ao-fim.shtml 
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Em um primeiro momento, quando comparadas à linguagem literária, podemos dizer 

que as produções audiovisuais acabam por reduzir a decodificação de signos por parte do 

espectador. O cinema, através de sua narrativa, já fornece a visão mais correta sobre a 

informação. Dessa maneira, a interpretação idealizada pelo autor torna-se mais fácil de ser 

alcançada. Por outro lado, o fato dos personagens estarem vendo com os nossos olhos, é o que 

consiste o ato psicológico da identificação (XAVIER, 2003). Essa identificação 

proporcionada pelo cinema não se compara a qualquer outra forma de arte. É dessa maneira 

que o “sentimento de realidade” acaba aproximando o espectador, onde podemos destacar, de 

acordo com Marcel Martin, que ocorre uma relação entre o coeficiente sensorial e emotivo, 

originado das condições que transcreveram a realidade. Nas palavras do autor, 

o cinema é uma linguagem, eis o que esta obra pretende demonstrar, 
analisando os inúmeros processos de expressão que são utilizados por ele 
com uma maleabilidade e uma eficácia comparáveis às da linguagem falada. 
(MARTIN, 1990, p. 22) 

A construção de personagens de uma cultura de massa, a partir do conceito de 

Indústria Cultural, baseia-se nas aspirações coletivas da sociedade. De acordo com Umberto 

Eco (1987), a transformação de um personagem em mito está relacionada justamente à 

corporificação dessas aspirações conscientes e inconscientes da sociedade por um ator, 

personagem. Essa representação de humanidade através do personagem permite a 

identificação do público com ele. Existe, no entanto, uma diferenciação entre o personagem 

mítico e o chamado personagem romântico. Enquanto o personagem do mito tende a ser 

previsível, o personagem do romance visa aproximar-se aos “humanos reais”, o que Umberto 

Eco chama de “personalidade estética”. Ele se torna termo de referência para comportamentos 

e sentimentos que também pertencem à sociedade, mas que não assumem a universalidade 

própria do mito (ECO, Idem) 

As técnicas utilizadas na literatura permitem ao leitor interagir com a narrativa e, ao 

mesmo tempo, identificar-se com a história contada. No que tange à literatura, o leitor tem a 

possibilidade de ir mais a fundo na questão da identificação, já que existe certa liberdade de 

interpretação. No cinema, quando se utiliza de uma história contada por um livro, o ato de 

“dar vida” a um personagem antes só imaginado confirma a ideia passada pelo livro. A 

utilização de personagens estereotipados, com características já conhecidas pela grande massa 

afirma não só a idealização, mas principalmente a familiaridade com o que é mostrado. O fato 

dos personagens estarem vendo com os nossos olhos é no que consiste o ato psicológico da 
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identificação (XAVIER, 2003) e é dessa maneira que o “sentimento de realidade” acaba 

aproximando o espectador. 

Buscando a relação entre o meio cinematográfico e o meio literário e suas influências 

diante da sociedade, percebe-se que os dois meios exercem um grande poder sobre ela, 

assumindo, entretanto, diferentes posturas para transmitir uma mesma mensagem. Para Ismail 

Xavier (Ibid.), diante de um texto literário é preciso entender que a distinção entre contar (tell) 

e mostrar (show) deve ser relativizada pela percepção de que o “mostrar” não pode ser 

assumido em sentido literal, pois é o significado das palavras que produz o “ver”. O papel do 

narrador na linguagem audiovisual é diferente, uma vez que narrar um fato não implica 

necessariamente contar através da palavra escrita, mas mostrar os acontecimentos através da 

imagem. Pode-se dizer então que o filme possui uma mensagem mais objetiva e algumas 

vezes mais eficaz quando comparado ao livro, uma vez que ele não necessita utilizar a razão 

instantaneamente. Devido à sucessão de imagens e cenas que são apresentadas aos 

espectadores, o filme já está interpretado. Segundo Martin,  

Tornando linguagem graças a uma escrita própria, que se incarna em cada 
realizador sob a forma de um estilo, o cinema transformou-se, por esse 
motivo, num meio de comunicação, de informação, de propaganda, o que 
não constitui, evidentemente, uma contradição de sua qualidade de arte 
(MARTIN, 1990, pág. 22) 

Os livros e filmes conseguem estabelecer uma conexão com o leitor/espectador, de 

modo que ele consiga imergir à uma realidade diferente da vida cotidiana. Marie-Laure Ryan 

(2001) faz uma comparação aos textos como um jogo, a partir das suas relações com a criação 

de um mundo paralelo e das próprias categoriais fundamentais dos jogos presentes nas 

narrativas. Na análise estão elementos comuns entre eles, como a função e a substância da 

linguagem; o significado; a atitude do leitor; forma; tipos de atividades; papel do acaso; 

concepção de espaço, entre outros. O mundo no qual o leitor/espectador se insere pode então 

tornar-se familiar, o que, segundo Michael Heim (Apud RYAN, 2001), auxilia no processo de 

imersão, quando se perde numa outra dimensão além do real. “Os mundos estão 

existencialmente centrados em torno de uma base que chamamos de lar. Casa é o nó a partir 

de onde nos conectamos a outros lugares e outras coisas” (HEIM apud RYAN, 2001, p. 91, 

tradução nossa). Sobre o processo de imersão, Ryan faz a seguinte analogia com o exemplo de 

se “perder” em um livro: 

Os leitores mergulham no mar (imersão), chegam a uma terra desconhecida 
(deslocamento), são feitos prisioneiros (ficam presos a uma estória, uma 
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audiência capturada), e perdem contato com todas as outras realidades 
(ficam presos em um livro). (RYAN, 2001, p.93, tradução nossa) 

À essa característica do processo imersivo bastante presente nas obras de ficção, Ryan 

(2001) utiliza uma metáfora que compara uma viagem de negócios e uma viagem de férias. 

Segundo a autora,  

Enquanto a não-ficção manda o leitor em uma viagem de negócios para o 
mundo textual, muitas vezes sem se importar com a qualidade da 
experiência – o que mais importa é o que acontece depois do retorno para 
casa – a ficção trata a visita como se fosse um período de férias e 
mobiliza todos os poderes da linguagem para fortalecer o laço entre o 
visitante e o cenário textual. (RYAN, 2001, p. 95, tradução nossa) 

O espectador participante é contagiado pela tensão do jogo disputado na arena. O 

espectador/leitor leva para dentro dessa nova realidade suas expectativas, frustrações e 

sentimentos. Dessa forma, surge nele uma sensação de pertencimento ao realizar conexões e 

até criando vínculos afetivos com as personagens. Ele já não torce apenas por sua personagem 

favorita, ele joga junto. Percorre os obstáculos, se entristece nas falhas e vibra nas conquistas. 

O laço criado com o espectador/leitor através do processo imersivo pode funcionar de tal 

forma que ele permanece absorto mesmo após voltar para sua realidade. A assimilação do 

conteúdo vivenciado tem então o poder de modificar o sujeito, que traz consigo uma nova 

bagagem de conteúdo, anseios e aspirações que, de alguma forma, serão aplicadas na vida 

cotidiana.  
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CAPÍTULO II - A comercialização do medo: As necessidades da Indústria Cultural e o 
Controle Social 
 
2.1 – Indústria Cultural, literatura e distopia 
 

O entendimento da distopia como um gênero literário nos direciona à análise da 

lógica da Indústria Cultural e seus interesses econômicos, uma vez que o livro, enquanto 

mídia, pode ser comercializado como bem material e simbólico. Para Figueiredo (2008), essa 

definição aplica-se ao livro por se tratar de um suporte material, onde a produção segue uma 

lógica industrial e suas vendas obedecem às leis de mercado, além de a literatura abarcar uma 

produção intelectual artística. Nas palavras da autora, as implicações ideológicas permitem 

ainda perceber o livro como produto de uma indústria de entretenimento e de um mercado 

editorial: 

...nos parece perfeitamente possível dizer que, de acordo com as premissas 
marxistas, a burguesia controla os meios de produção e, estando o mercado 
editorial inserido na mesma lógica dos demais produtos capitalistas, esta 
classe também o controla. Isto significa, na prática, que o emissor (burguês) 
controla a cadeia produtiva do bem livro, manipulando-a conforme seus 
interesses políticos, econômicos e ideológicos. (FIGUEIREDO, Ibidem, p. 
466) 

Entendendo a Indústria Cultural como um sistema integrado, é possível dizer que ela 

exerce uma força característica sobre os meios de comunicação, a partir do momento que 

busca converter a cultura em mercadoria em meio a um processo de subordinação da 

consciência à racionalidade capitalista (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), onde a produção 

cultural e intelectual passam a ser pautadas em função de suas possibilidades de consumo no 

mercado. Segundo Coelho (1993), essa mecânica da Indústria Cultural começa a ganhar força 

a partir da segunda metade do século XIX, a partir da existência de uma sociedade de 

consumo. Para o autor, 

Não se poderia, de todo modo, falar em indústria cultural num período 
anterior ao da Revolução Industrial, no século XVIII. Mas embora esta 
Revolução seja uma condição básica para a existência daquela indústria e 
daquela cultura, ela não é ainda a condição suficiente. É necessário 
acrescentar a esse quadro a existência de uma economia de mercado, isto é, 
de uma economia baseada no consumo de bens; é necessário, enfim, a 
ocorrência de uma sociedade de consumo, só verificada no século XIX em 
sua segunda metade. (COELHO, Ibid., p. 6) 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985), nas sociedades capitalistas avançadas 

a população é mobilizada a se engajar nas tarefas necessárias à manutenção do sistema 

econômico e social, através do consumo estético e massificado, articulado pela Indústria 
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Cultural. Nas palavras dos autores, a sociedade industrial instalou-se nos homens, o que dá 

aos produtos da Indústria Cultural a certeza de que “até mesmo os distraídos vão consumi-lo 

alertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, 

não dá folga a ninguém.” (Idem, Ibidem, p. 110).  

O próprio desenvolvimento da produção literária mostra os caminhos que levaram 

sua inserção nessa produção em massa para consumo objetivada pela Indústria Cultural. 

Pensando na segunda metade do século XV, o surgimento da prensa gráfica de Gutenberg 

marca a transição da Europa Medieval para a Europa Moderna. Até então, os textos buscavam 

assemelhar-se às formas orais de comunicação, utilizando recursos como a reprodução de 

diálogos ou comentários. Inicialmente, a produção e o acesso às obras literárias eram 

exclusivamente dominados por classes específicas, que retinham todo o conhecimento.  

Peter Burke (2002) afirma que o surgimento da prensa gráfica de Gutenberg no 

século XVI possibilitou a explosão da informação e dos títulos literários, uma vez que até 

então a produção literária era dominada pelos eclesiásticos e estudiosos. A imprensa permitiu 

a expansão do conhecimento, que antes era retida entre poucos. Ela possibilitou 

questionamentos e revoltas a partir do que se passou a conhecer. O autor explica que a 

máquina impressora marcou época, sendo o símbolo de uma nova era. Segundo Burke, 

Desde o século XVI a máquina impressora é descrita como tendo 
literalmente marcado uma época. Tem sido vista como o símbolo de uma 
nova era, associada com frequência à pólvora (outra invenção atribuída aos 
alemães) e às vezes também à bússola. Francis Bacon vinculava a imprensa 
ao progresso do conhecimento (o advancement of learning, segundo suas 
palavras), ao ideal da pansofia e ao sonho utópico de anular as 
consequências do pecado original. (...) Tradicionalmente a imprensa de tipos 
móveis é vista como a solução de um problema, como um modo de garantir 
o suprimento de textos para atender sua crescente demanda no final da Idade 
Média, uma época em que o número de homens e mulheres alfabetizados 
estava aumentando. (BURKE, Ibidem, p. 1) 

Ao longo dos anos, cada mudança da imprensa era responsável por inovações e 

melhor adaptação aos novos recursos. Ao longo de suas transformações, trouxe consigo novas 

modalidades de trabalho e melhorias para os livros. Burke (Ibidem) salienta que as novas 

modalidades de leitura, escrita e organização da informação provocaram por sua vez suas 

próprias conseqüências imprevistas, tanto no campo social quanto no intelectual. O conceito 

de literatura, entretanto, não era igual ao conhecido nos dias de hoje. Exemplificando a 

Inglaterra do século XVIII, Terry Eagleton (2006) descreve que a literatura não se limitava 

aos escritos “criativos” ou “imaginativos”, sendo composta também por obras de áreas como 

a filosofia, história, ensaios e cartas, além dos poemas, o que resultava, segundo o autor, em 
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uma classificação literária através de critérios ideológicos. É a partir do século XVIII que a 

literatura deixa de ser, nas palavras de Rogel Samuel (2010), “a reflexão da classe 

dominante”, uma vez que passa a assumir um papel secundário, consistindo em uma 

“atividade destituída de saber e de utilidade e vista como benevolência pelo censor oficial do 

mesmo nível do culto. Eram práticas que justificavam a ordem constituída, ou instituída.” 

(SAMUEL, 2010, p. 94) 

As definições acerca da literatura começaram a ser desenvolvidas no chamado 

“período romântico” – consiste no período que vai desde as Guerras Napoleônicas até meados 

do século XIX. Antes, aspectos como a experiência sentida, a reação pessoal e a singularidade 

imaginativa não eram relevantes. No período romântico, a estética e a subjetividade são as 

peças principais no contexto literário (BARTHES, 2002). Entretanto, é a partir do século XIX 

que o sentido moderno da literatura surge de fato. Para fins de estudos, portanto, objetivamos 

a literatura de massa, surgida apenas no século XIX, quando a industrialização proporcionou a 

difusão das obras literárias. Através dela tornou-se viável a produção em larga escala das 

obras literárias para a demanda da sociedade, que já exercia um poder significativo na 

recepção das obras literárias. 

O surgimento da literatura de massa19 está diretamente ligado à ascensão da classe 

burguesa, que buscava uma arte mais popular. Esse tipo de literatura é entendido como “de 

massa” por ser um produto voltado para o grande consumo, em larga escala. A literatura de 

massa não se trata apenas de uma expressão artística. Aliada ao capitalismo, ela atende as 

necessidades da Indústria Cultural. Sobre o chamado texto de grande consumo, Muniz Sodré 

(1988) destaca suas características próprias de um produto da literatura de massa, que precisa 

ser envolvente e emocionante, necessidades inerentes ao mercado consumidor, estímulos que 

fazem parte do jogo do próprio mercado. Sodré aponta que 

...é importante ter em mente o seguinte: o circuito ideológico de uma obra 
não se perfaz apenas em sua produção, mas inclui necessariamente o 
consumo (...) A literatura de massa, ao contrário, não tem nenhum suporte 
escolar ou acadêmico: seus estímulos de produção e consumo partem do 
jogo econômico da oferta e procura, isto é, do próprio mercado. (SODRÉ, 
Ibidem, p. 6) 

Vale ressaltar que esses avanços tecnológicos que possibilitaram a difusão da 

literatura de massa e a propagação em larga escala dos produtos artísticos, proporcionaram 

também mudanças no produto visto como arte em si, o que Benjamin (1975) chama de o fim 

                                                           
19 Entre autores que estão inseridos no contexto de literature de massa podemos citar: Agatha Christie, Ray 
Bradbury, Paulo Coelho, entre outros. 
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da aura do objeto, a perda de sua unicidade e autenticidade. O autor, entretanto, também 

entende que essa apropriação da obra de arte pelas massas funciona como uma politização da 

arte. Nesse mesmo fio condutor, vemos a relação da Indústria Cultural com a Cultura de 

Massa, onde Umberto Eco (1993) destaca o posicionamento de duas vertentes em torno do 

tema. De um lado, estão os apocalípticos, que vão contra a Cultura de Massa. Para eles, a 

função central deste sistema é auxiliar na alienação, produzindo ou acelerando a degradação 

do homem. “A imagem do apocalipse ressalta dos textos sobre a cultura de massa” (ECO, 

Ibidem, p. 8). 

Já os integrados são adeptos ou aceitam, convivem com a ação da cultura de massa. 

Eles entendem que ela tem um objetivo similar a de todas as outras produções culturais, “a 

revelação para o homem das significações suas e do mundo que o cerca.” (COELHO, 1993, p. 

14). Segundo Umberto Eco, os integrados não entendem como problema o fato de a cultura 

vir de baixo ou de cima para consumidores indefesos. O autor explica ainda que ambos os 

conceitos não são opostos, mas complementam-se, uma vez que ocorre uma crítica da cultura 

popular a partir do popular (ECO, 1993). Entende-se então que a produção do texto de grande 

consumo ocorre em função não propriamente das necessidades do público, mas 

principalmente das necessidades da Indústria Cultural. Como afirma Adorno, “o consumidor 

não é rei como a indústria gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu 

objeto.” (ADORNO, 1971, p. 288) 

A propagação da literatura de massa e sua produção em larga escala levou o 

americano Frank Luther a criar, em 1940, o termo best seller, para os livros que alcançassem 

em seu número total de vendas o equivalente a um por cento da população americana. Para 

Figueiredo (2008), essa é uma medida quantitativa, onde o próprio conceito de best seller 

explicita a lógica do mercado editorial. A autora explica que  

...trata-se de uma medida meramente quantitativa e que deve ser ponderada 
não apenas em função do tamanho absoluto da população, mas também do 
número efetivo de leitores, de quão conhecida determinada obra se torna e de 
como ela se desdobra em outros produtos culturais, como filmes, programas 
de TV, produções fonográficas, outros livros, etc. O conceito de best-seller 
explicita, porém, a própria lógica do mercado editorial, que dispensa a 
qualidade literária (...) em nome da vendagem, embora esporadicamente 
lucre sobre livros da alta cultura. (Idem, Ibidem, pp. 470-471) 

Apesar do grande apelo dos best sellers frente ao público, a crítica literária considera 

a literatura de massa como sendo inferior à chamada literatura culta, uma vez que seus 

diferentes valores estéticos não são considerados em uma discussão teórica da literatura 
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(CALDAS, 2000). Para Muniz Sodré (1988), entretanto, os gêneros como o romance policial, 

o filme de gangster, a ficção científica, a história sentimental, o romance de aventura, o relato 

de terror, entre outros presentes na literatura de massa, são elementos importantes para que se 

desenvolva uma antropologia do cotidiano, onde a análise das obras mistura tanto a ideologia 

quando o mito. Trazendo então à baila a questão da distopia, é possível traçar um percurso 

mercadológico no que tange à produção desse tipo de narrativa. As obras de ficção científica, 

nas quais as distopias se inserem, trazem, segundo Sodré (Ibidem.), através de autores como 

Júlio Verne e H. G. Wells, a identificação do ser humano como espécie frente à tecnologia e à 

ciência, incitando o imaginário ficcional, fantasioso e científico. Para o autor, “se o romance 

policial indaga sobre um ‘eu’, a ficção científica desloca a pergunta para um ‘nós’.” (Idem, 

Ibidem, p. 49). 

As distopias originaram-se então a partir de um desdobramento das obras de ficção 

científica, que já funcionavam como um relato de advertência através da narrativa. Em sua 

estrutura, a narrativa distópica apresenta-se de forma ficcional, trazendo um cenário futuro 

onde o mundo vivido é um retrato pior do que o presente conhecido, onde a grande questão 

trazida era, segundo Sodré (Ibidem) encontrar um final compreensível para a sociedade em 

que vivemos. A trama traz uma sequência linear com início, meio e fim, de forma a envolver 

o leitor através dos acontecimentos narrados pelo personagem principal. Segundo Figueiredo 

(2008), as obras distópicas são escritas, inicialmente, fora da lógica industrial e da ideologia 

dominante e, consequentemente, do mainstream do mercado editorial. Por terem sido escritas, 

em um primeiro momento, longe dessa lógica industrial e do mainstream, fazendo referência 

a Benjamim, é possível dizem que tais são obras dotadas de aura, uma vez que trazem consigo 

a reflexão de seus autores “enquanto espíritos livres e críticos do mundo, o que os aproxima 

da arte emancipatória proposta por Benjamim, que exige reflexão e senso crítico para ser 

apreciada.” (FIGUEIREDO, 2008, p. 473). 

A distopia caminha para a literatura de massa justamente em função do seu estilo 

aventureiro, mas ao mesmo tempo, questionador. Narrativas que, em um primeiro olhar 

aparentam tratar-se apenas de um romance, trazem à tona questões de cunho social, político e 

ideológico ao desenrolar da trama. Para Figueiredo (Ibidem), é dessa forma que os autores 

conseguem mostrar que, apesar da proximidade com a ciência, suas obras fazem parte de uma 

ambição maior, onde buscam analisar a humanidade através dos personagens da narrativa e 

dos sistemas políticos nela presentes. É dessa forma que, segundo a autora, as distopias 

começam a tornar-se clássicos instantâneos: 
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Assim, as distopias buscam princípios universais, perenes no tempo, o que as 
tornou clássicos instantâneos, e que – por isso mesmo – abriram para os seus 
autores (ainda que não imediatamente) as portas do mercado editorial (...) De 
obras marginais as distopias passaram a integrar a Indústria, não em sentido 
ideológico, mas em sentido comercial. (Idem, Ibidem, p. 473) 

Se considerarmos o crescimento das produções distópicas, é possível compreender 

tal lógica mercadológica em torno desse gênero literário. Já na década de 1970, o jornal 

americano The Wall Street Journal publicou o resultado de uma pesquisa onde, nos últimos 

cinco anos, a publicação anual dos romances de ficção científica triplicou de menos de 60 

para mais de 175 (SODRÉ, 1988). Entre os exemplos mais significativos das distopias que 

entraram para o hall dos best sellers estão as narrativas Nós, de Ievgueni Zamiatin; Admirável 

Mundo Novo, de Aldous Huxley; 1984, de George Orwell e Farenheit 451, de Ray Bradbury. 

Todas essas obras, publicadas até a década de 60, fazem parte da produção distópica do século 

XX, que serão analisadas posteriormente no decorrer desta pesquisa.  

 

  

2.2 – Mídia e as ficções científicas 

Os gêneros da chamada literatura de massa percorreram um longo caminho antes de 

alcançarem a audiência e atenção do público, bem como da crítica literária, como visto 

anteriormente. Para dar sequência à análise dessas produções onde as narrativas distópicas se 

inserem, torna-se necessário compreender como se deu a expansão das obras de ficção 

científica. Pertencente inicialmente à literatura, a ficção científica alcançou uma flexibilização 

do gênero, encontrando espaço nos cinemas, histórias, quadrinhos, vídeos e outros. Essa 

expansão multimidiática é diagnosticada por Frost (2013) como zona da ciência ficcional, 

onde se define, nas palavras de Ângela Longo, a 

zona de encontro dos efeitos estéticos da FC que são complexos de definir 
pela sua mobilidade. Assim a organização dessa zona e do seu repertório se 
dá por processos de mimeses, imitação seletivas, reprodução e interpretação, 
todos operando na grande esfera da produção cultural. (LONGO, 2015, p. 2) 

As narrativas de ficção científica, ou sci-fi, são caracterizadas por partirem de uma 

premissa onde o enredo é composto a partir do imaginário ou do fantástico, podendo trazer 

elementos como uma sociedade futura, monstros e criaturas alienígenas, bem como viagens 

interespaciais, sendo uma ficção que leva à imaginação em detrimento da realidade. Esse 

afastamento do presente para abordar o futuro permite a criação de um diálogo. As ideias do 

presente assumem o lugar do futuro por este ser um lugar incerto, de modo que a ficção 
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científica “se estabelece como uma forma literária história por seus atos críticos e 

imaginativos postulam uma ideia de futuro” (Idem, 2014, p. 13). As especulações 

proporcionadas pelos enredos sci-fi no que tange os avanços tecnológicos e as preocupações 

com o futuro, provocam o que Frost (2013) chama de reverberação cultural. Segundo o autor, 

ela está presente no processo de transmissão e recepção das ideias codificadas nos artefatos 

culturais, tais como letras de músicas, trilhas sonoras e remakes de filmes antigos e através de 

veículos como rádio, televisão e web. Apesar disso, nas palavras de Frost, “para que alguma 

coisa seja transmitida, os dados requerem um meio através do qual possam viajar.” (Idem, 

Ibidem, p. 61, tradução nossa)20. E é essa constante reverberação que levou a ficção científica 

para o mainstream das produções de massa. 

Apesar dessas explanações iniciais sobre a ficção científica, distingui-la com precisão 

dos demais gêneros literários que remetem ao imaginário ou ao fantástico não é um exercício 

simples. Segundo Roberts (2006), existe sempre uma contradição entre os críticos literários 

no que tange às definições de ficção científica. Dessa forma, o autor traz as três definições 

mais respeitadas acerca do tema: a de Darko Suvin (1930), que caracteriza a sci-fi como um 

gênero literário ou construção verbal cujas condições suficientes e necessárias são a presença 

e a interação de distanciamento e cognição, sendo a alternativa imaginativa o principal 

dispositivo para o ambiente empírico do autor. 

A segunda definição trazida é a do crítico e novelista Damien Broderick (1944), que 

ampliou e redefiniu a concepção de Suvin ao observar que a disseminação da sci-fi ao longo 

dos séculos XIX e XX foi um reflexo dos grandes tumultos culturais, científicos e 

tecnológicos da época. Broderick definiu então de uma forma mais precisa as estratégias 

utilizadas pelas narrativas, principalmente o fato de elas serem narrativas nativas, frutos de 

uma cultura que sofre com as mudanças epistemológicas. Tais mudanças, provocadas pela 

ascensão e superação das técnicas industriais dos modos de produção, distribuição e consumo, 

são caracterizadas no texto através das estratégias da escrita. Entre os novos elementos 

presentes na narrativa o autor elenca: 

(i) estratégias metafóricas e táticas metonímicas, (ii) o primeiro plano de 
ícones e esquemas interpretativos de um mega-texto genérico coletivamente 
constituído e da desigualdade concomitante de escrita fina e caracterização, e 
(iii) certas prioridades mais frequentemente encontradas em textos 
científicos e pós-modernos do que nos modelos literários: especificamente, 

                                                           
20 But for something to be ‘transmitted’, data requires a medium through which it can travel.   
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atenção para o objeto em detrimento ao o assunto (ROBERTS, Ibidem, p. 
155, tradução nossa)21 

A última definição trazida por Roberts acerca da ficção científica é a do crítico e 

escritor Samuel Delany (1942), que, ao contrário dos demais, desafiou a validade da definição 

de sci-fi no que diz respeito à sua matéria, sugerindo que ela se resume em uma convenção de 

códigos, os quais os leitores podem aplicar aos textos ao nível de frase tanto quanto ao nível 

de texto. Ou seja, para ele, a ficção científica é mais uma estratégia de leitura do que qualquer 

outra coisa (ROBERTS, Ibidem). A partir dessas definições, é possível pensar nas 

contribuições do gênero que, através de um texto que une tecnologia, arte e reflexão crítica, é 

capaz de proporcionar a codificação de “processos socioculturais advindos de mudanças 

econômicas, políticas e tecnológicas, em seus respectivos contextos.” (LONGO, 2015, p. 2) 

Relacionando as considerações dos autores sobre a ficção científica e a ideia de 

reverberação cultural, podemos agora buscar compreender a chamada flexibilização do gênero 

e o consequente alcance de diferentes mídias. Na opinião de Posadas (2012), as narrativas de 

ficção científica não se manifestaram simplesmente em várias formas de mídia. As próprias 

estruturas narrativas dos textos desencadearam a prática da narrativa transmídia, uma vez que, 

para o autor, 

...a tradição de construção dos mundos incorporada na maneira especulativa 
de narração do gênero mapeia facilmente o personagem das histórias 
transmídia para poder apresentar mundos imersivos totais que excedem a 
capacidade de um texto singular de explorar por conta própria. (POSADAS, 
Ibid., p. 115, tradução nossa)22 

A essa reverberação está ligada ainda a forte presença da tecnologia nas obras de 

ficção científica e seus desdobramentos a partir de um processo de codificação. A 

representação do fantástico começa a ganhar corpo em meio ao desenvolvimento tecnológico, 

mesmo já estando presente em diversos momentos da história da arte (LONGO, 2014). A 

autora destaca que, desde o século XIX, com a expansão das revistas ilustradas no Reino 

Unido, a chamada arte fantástica trouxe histórias inspiradas nos avanços tecnológicos da Era 

                                                           
21 It is marked by (i) metaphoric strategies and metonymic tactics, (ii) the foregrounding of icons and 
interpretive schemata from a collectively constituted generic ‘mega-text’ and the concomitant de-emphasis of 
‘fine writing’ and characterisation, and (iii) certain priorities more often found in scientific and postmodern texts 
than in literary models: specifically, attention to the object in preference to the subject.  
 
22 ...the tradition of world-building embedded in the genres speculative mode of narration easily maps onto the 
character of transmedia stories to present total immersive worlds that exceed the capability of a singular text to 
explore on its own.  
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Vitoriana, ganhando um dinamismo ainda maior na virada do século XX com o apoio das 

vanguardas artísticas. É nessa época, segundo a autora, que a ficção científica assume um 

importante papel, uma vez que sua expressão permite a criação de uma dialética em meio às 

mudanças do período e do consequente nascimento de uma nova mídia. Acompanhado da 

invenção do telefone (1876), o surgimento da tecnologia do cinema por volta de 1890 começa 

a abrir espaço para uma nova forma de entretenimento e uma nova necessidade de consumo. 

Considerado o primeiro filme de ficção científica, Le Voyage dans La Lune¸ de 

George Mélies (1902), trouxe para o cinema elementos ficcionais ainda não explorados, 

criando uma combinação de elementos do teatro com o cinema. Segundo Longo (Ibidem), 

Mélies buscou explorar a plasticidade dos cenários, bem como criar novas possibilidades 

estéticas para o cinema de ficção científica. A composição narrativa e estética do filme remete 

às ideias de Jules Verne e Henri de Montaut, que, além de fornecer ferramentas para a 

produção, destacam a importância e contribuição dos autores literários de sci-fi. 

Outra contribuição importante que auxiliou na aceitação e expansão da ficção 

científica é a obra Frankenstein (1818) de Mary Shelley, unindo tecnologia e ciência em meio 

a todos os questionamentos existenciais da época, uma vez que a narrativa aborda a perda de 

controle do criador sobre a criatura, tal como o “medo de se ter ultrapassado a ética dos usos 

da tecnologia e disso resultar algo incompreensível.” (LONGO, Ibidem, p. 19). Com o passar 

dos anos e o progresso dos recursos científicos e tecnológicos, a Segunda Revolução 

Industrial trouxe consigo, na segunda metade do século XIX, uma significativa mudança nos 

meios de comunicação e de transporte, causando um grande impacto na sociedade. As 

corridas armamentistas das grandes potências e as duas Grandes Guerras Mundiais 

proporcionaram uma confirmação para os cenários então ficcionais criados pela ficção 

científica, além de conceder novos elementos a partir dos medos provocados pelos 

acontecimentos globais. Como exemplos, podemos citar os livros de Mary Shelley, The Last 

Man¸escrito em 1826 e The War of the Worlds, escrito em 1897 por H.G. Wells. Ambas as 

obras, do final do século XIX, apresentam cenários apocalípticos baseados em doenças, novas 

tecnologias e mudanças biológicas. Tais cenários são utilizados para questionar e promover 

mudanças nas visões de mundo pré-estabelecidas, o que faz com que, segundo Longo 

(Ibidem.), sejam discutidos temas éticos, políticos e socioeconômicos. 

Considerando o grande universo das obras sci-fi, Sodré (1988) descreve as categorias 

estabelecidas pelo professor norte-americano L. David Allen para classificar essa temática: 

Ficção Científica hard, onde as ciências exatas como física, biologia, química, astronomia ou 
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a própria tecnologia são exploradas. Aqui existe o predomínio das máquinas espaciais e robôs, 

além do endeusamento da ciência e da tecnologia, bem como o uso da força para solucionar 

os problemas humanos. De acordo com Sodré, enquadram-se nessa categoria os autores 

tradicionalistas, como um exemplo em John W. Campbell, cujas doutrinas “...iam do racismo 

ao criptofascismo puro e simples. (...) os tradicionalistas limitam-se a narrativas baseadas na 

tecnologia ou em épicos sobre universos bárbaros.” (SODRÉ, Ibidem, p. 50); Ficção 

Científica soft, que tem como elementos centrais as ciências humanas ou sociais, tais como a 

sociologia, antropologia, ciência política e a psicologia, enquadrando aqui os autores 

tradicionalistas liberais e até mesmo neutros, além dos chamados inovadores da nova ficção 

científica. Segundo Sodré, 

...eles buscam aprofundar a ruptura romântica com a ordem social 
estabelecida, o que é uma característica virtual da narrativa de FC. Além 
disso, costumam realizar algumas experiências formais com o texto. 
(SODRÉ, Ibidem, p.51) 

Entre as categorias elencadas por David Allen, segundo Sodré (Ibidem), está também a 

Fantasia Científica, que realiza especulações com leis naturais distintas das baseadas nas 

ciências atuais. Nessa categoria, existe a ramificação para subtipos como histórias alternativas 

– com temas sobre telepatia e magia – e espada e magia – que envolve a magia e armas 

primitivas; por último, ele descreve a categoria Fantasia, que, segundo o próprio autor, 

apresenta muitos elementos em comum com as demais. Entretanto, o que a diferencia da 

Fantasia Científica é que aqui as leis são implícitas. Sodré (Ibidem) ressalta que a 

classificação não funciona de uma forma rígida, ela apenas existe com o intuito de auxiliar na 

distinção da ficção científica diante de outros gêneros. Além disso, o autor afirma que, 

independente de tratar-se de uma corrente otimista ou pessimista, as narrativas de ficção 

científica continuam atraindo o público. Nas palavras de Sodré, 

Otimista ou pessimista, a ficção científica continua atraindo leitores com 
suas projeções futurísticas, seus transportes para universos paralelos ou para 
o universo de uma fantasia irremediavelmente marcada pela ciência. Da 
ruptura romântica entre o herói e o universo, o gênero tem caminhado para a 
transformação do herói romântico num semideus, capaz de expandir e 
melhor organizar o universo. Seja ou não apresentado como mutante, esse 
herói mantém-se, como seus outros congêneres de toda a literatura de massa, 
num projeto de busca de melhores parâmetros de identificação do sujeito 
humano. (SODRÉ, Ibidem, p. 52,53) 

As projeções futurísticas das narrativas de ficção científica criam um universo paralelo 

que provoca o questionamento através da utilização de enredos que “sugeriam um 
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desenvolvimento tecnológico incomum ao espaço-temporal por elas habitadas (...) 

característica motriz do gênero.” (FALCÃO, 2007, p. 1). Fruto do desdobramento desse 

gênero, a distopia entende essa projeção como um futuro muito pior do que o tempo presente. 

Para analisar a lógica desse tipo de produção, analisaremos a seguir as questões que envolvem 

a dominação do público a partir dos interesses da Indústria Cultural e também a formação do 

senso crítico. 

 

 
2.3 – O Medo na Mídia: dominação e senso crítico  

A eclosão do pensamento distópico durante os períodos de tempo já mencionados 

durante esta dissertação – Guerra Fria e início dos anos 2000 – pode ser então considerada 

como sintomática de duas maneiras distintas: a primeira, mais otimista, sendo como uma 

forma de reflexão sobre o rumo da sociedade e as conseqüências geradas com o triunfo do 

capitalismo e o esgotamento das energias utópicas, que desaparecem do pensamento histórico, 

tornando o futuro negativo (HABERMAS, 2005); e a segunda mais pragmática, voltada para 

os objetos de mídia da Indústria Cultural, vendo a representação de uma sociedade distópica 

como uma estratégia de dominação, onde não há um horizonte nem final feliz após o fim do 

capitalismo.  “Para nós é fácil imaginar o fim do mundo – vide os inúmeros filmes 

apocalípticos –, mas não o fim do capitalismo” (ZIZEK, 2011). 

As obras distópicas, destinadas principalmente ao público de jovens e adultos, 

possuem uma maior responsabilidade política e social, uma vez que “a utopia é a fuga da 

história, enquanto a distopia é a fuga para a história.” (MORSON, 1981, p. 128 apud 

BOOKER, 1994, p. 4). Ela faz com que o indivíduo entre fundo na realidade e enxergue suas 

piores características, onde os governos totalitários representados nas obras e as rebeliões dos 

personagens na narrativa remetem à sociedade atual e às falhas e fracassos dos governos 

mundiais. Para Booker, 

As ficções distópicas são tipicamente situadas em lugares ou tempos 
distantes do autor, mas é normalmente claro que as reais referências das 
ficções distópicas são geralmente concretas e ao alcance dos olhos 
(BOOKER, 1994, p. 19)23 

Tanto 1984, de George Orwell, uma das obras distópicas mais relevantes do século 

XX, quanto Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, objeto de estudo desta pesquisa, ganharam 

                                                           
23 Dystopian fictions are typically set in places or times far distant from the author’s own, but it is usually clear 
that the real referents of dystopian fictions are generally concrete and near-at-hand. 



56 
 

 
 

adaptações da indústria cinematográfica, onde exibem em seus contextos as preocupações da 

sociedade com o futuro próximo em um momento de crise e problemas sociais, políticos e 

ideológicos no mundo. Se em “1984” o cerne da preocupação com o futuro está ligado ao 

avanço tecnológico ilustrado através da vigilância do “Grande Irmão”, que tudo sabe e tudo 

vê, além da proibição de relações interpessoais, em Jogos Vorazes a questão da exposição e 

vigilância do indivíduo atingem um novo patamar, onde a vida perde ainda mais valor a ponto 

de servir como elemento de legitimação de poder através de assassinatos televisionados. 

No que tange a essas produções, Bolaño (2000) destaca uma das funções da Indústria 

Cultural, onde existe a necessidade de se responder às exigências do próprio público. O medo 

e a falta de esperança são impulsionados pela mídia a cada dia, através da canalização de 

acontecimentos negativos, prevendo um futuro com um cenário não favorável. Falando sobre 

o panorama negativo para o futuro, é possível retomar aqui uma breve relação entre a utopia e 

o crescimento do pensamento distópico. Segundo Habermas (2005), a sociedade perfeita 

idealizada através da felicidade, vida digna e igualdade das utopias clássicas é dissolvida ao 

longo dos anos através das controvérsias políticas. Se antes traziam expectativas realistas, por 

representarem dados e planejamentos mais sólidos através da ciência, elas passam a destruí-

las através de elementos como a energia nuclear, tecnologia armamentista, pesquisa dos genes 

e a intervenção biotécnica no comportamento humano, sistemas que cada vez mais necessitam 

de controle, uma vez que podem causar consequências de larga escala na humanidade. Nas 

palavras do autor,  

Tomamos consciência diariamente do fato de que as forças produtivas se 
transformam em forças destrutivas, os potenciais de planejamento em 
potenciais de estorvo. Por isso, não devemos nos admirar se hoje em dia se 
tornam mais e mais influentes as teorias que pretendem mostrar que as 
mesmas forças que incrementam o poder, das quais a modernidade extraiu 
sua autoconsciência e suas expectativas utópicas, transformam hoje em dia a 
autonomia em dependência, a emancipação em opressão e a racionalidade 
em irracionalidade. (HABERMAS, Ibidem, p. 13) 

Tais produções que buscam responder as necessidades do público acabam também 

provocando uma reflexão acerca do tempo presente a partir do universo ficcional, uma vez 

que, como já dito anteriormente, as narrativas distópicas atuam, entre outros fatores, como um 

alerta do real no mundo da ficção. Em 2014, durante um protesto contra um golpe de estado 

ocorrido na Tailândia, adolescentes utilizaram-se de um gesto veiculado no filme Jogos 

Vorazes  (GARY ROSS, 2012) para externar seu descontentamento com o governo 

estabelecido. No filme, o ato, que consistia em levantar três dedos de uma das mãos como um 
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sinal de agradecimento e admiração, começou a ser usado para iniciar uma rebelião silenciosa 

contra a Capital no momento em que a população passa a querer acabar com a dominação por 

ela imposta há tempos. Enquanto isso, na Tailândia, serviu como símbolo das manifestações 

contra o primeiro-ministro tailandês e foi reproduzido durante suas aparições públicas e nas 

sessões de estreia do terceiro filme da saga, que teve a exibição cancelada em função dos 

frequentes protestos. Cinco adolescentes chegaram a ser presos, mas foram soltos horas 

depois.  

Em entrevista à revista Época, o então docente-orientador do programa de História 

Social da Universidade de São Paulo, Marcos Napolitano, destacou que um filme como Jogos 

Vorazes pode iniciar uma consciência crítica na população, mas não um senso crítico 

propriamente dito, uma vez que esse tipo de narrativa apresenta um olhar superficial, 

despolitizado e genérico do que é resistência, sistema e rebeldia. Apesar disso, ele afirma que, 

em um determinado contexto histórico e social, símbolos que representem a rebeldia podem 

sim atravessar a vida real. Segundo Napolitano, 

O cinema interage com outros aspectos e experiências culturais. A 
capacidade de reflexão se aprofunda em diálogo com o ambiente de trabalho, 
a participação comunitária, a escola e a família (NAPOLITANO, 2014) 

Mesmo sem a formação de um senso crítico, a narrativa promove uma mudança no 

pensamento e na ação do leitor/espectador. Na mesma entrevista, a antropóloga Silvia Borelli 

ressalta que o modelo da narrativa de Jogos Vorazes é universal e faz parte da essência 

humana e que a utilização de um símbolo que representa a transgressão e resistência repercute 

principalmente entre os jovens, mas que não necessariamente promoverão uma ação ou 

haverá o desenvolvimento de um engajamento político. Essa universalidade existente no 

modelo de narrativas distópicas como Jogos Vorazes – e do chamado apocalipse social do 

cinema contemporâneo de Hollywood – e a análise diagnóstica que elas proporcionam, são 

vistas por Kellner (2016) como uma possibilidade de encontrar esclarecimentos acerca de 

conflitos sociais e problemas sociopolíticos presentes na sociedade atual. 

Quando a narrativa distópica de Jogos Vorazes leva para a trama uma sociedade 

consumista e individualista, que cada vez mais se preocupa com sua posição social sem 

pensar nas mazelas que isso pode trazer para os demais, ela retrata uma preocupação com a 

sociedade vigente e o consumo exacerbado das tecnologias, da indústria têxtil e dos 

cosméticos.  Essa ótica ilustrada através dos pólos antagônicos Capital-Distritos, onde a 

população da Capital apenas consome, vive de festas, refeições abastadas e status social, 
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enquanto os distritos em sua maioria vivem na miséria para produzir e atender às necessidades 

dos “dominantes”, permite pensar nas crises futuras que podem ser geradas. Kellner (Ibidem) 

justifica ainda a representação do que chama de catástrofes proliferantes da vida cotidiana 

através de gêneros como terror, fantasia e ficção científica em detrimento de representações 

realistas nas narrativas audiovisuais, por serem mais aceitáveis – ou fáceis – de enfrentar. 

A análise diagnóstica mencionada por Kellner pode ser vista na trama sob diversos 

ângulos. Um deles é quando os distritos decidem rebelar-se novamente contra a Capital, 

parando de produzir ou de enviar suprimentos. Por mais que a população seja privada da 

informação do que realmente está acontecendo, eles começam a perceber a escassez de alguns 

produtos alimentícios típicos de determinados distritos, além da dificuldade de acesso ou 

demora para adquirir um novo artigo tecnológico. Esse cenário pode ser associado às práticas 

capitalistas e a utilização de mão de obra em condições análogas à escravidão. Outro ponto 

que pode ser citado neste momento é a falta de transparência governamental e o bloqueio do 

acesso à informação, partindo do princípio que os distritos não se comunicam entre si e a 

única fonte de notícias ser a emissora da própria Capital. 

Retomando a questão de as produções atenderem às necessidades de resposta da 

população, vemos na própria concepção de cultura de massa a discussão entre a dialética 

produção-consumo. Existe uma tendência dominante de a produção determinar o consumo, 

onde uma programação específica determina o gosto do público, existindo também, em 

contrapartida, a possibilidade do público determinar aquilo que deve ser produzido, exibido 

ou veiculado. Numa ótica mercantil, “a orientação consumidora destrói a autonomia e a 

hierarquia estética próprias da cultura cultivada.” (MORIN, 2002, p. 17). É inerente à cultura 

de massa a presença da contradição invenção-padronização, o que permite produzir 

equilíbrios e desequilíbrios, mecanismo esse que permite a adaptação da cultura ao público e 

vice-versa. Morin (Ibidem) ressalta que a Indústria Cultural necessita desse pólo negativo, 

representado por uma liberdade – mesmo que restrita – em meio a estruturas rígidas, para que 

consiga funcionar de forma positiva. 

A partir desse ponto, Bolaño ressalta a questão da mediação existente na dialética 

entre sistema e o mundo da vida. Sobre a análise dessas produções e a cultura da mídia, 

Kellner (2001), numa referência a Raymond Williams, afirma que os objetos de análise 

devem ser situados dentro do sistema de produção, distribuição e consumo, nos quais são 

produzidos e recebidos, de forma a construir uma abordagem materialista cultural. Nesse 

âmbito, é possível reconhecer nas produções de mídia não só as relações de poder, mas 
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também “os interesses das forças sociais poderosas, promovendo a dominação ou dando aos 

indivíduos força para a resistência e a luta.” (KELLNER, Ibidem, p. 64). A estratégia de 

bloquear o pensamento do consumidor cultural torna-se bastante clara quando Kellner 

(Ibidem) afirma que, na maioria dos países capitalistas, os produtos da Indústria Cultural 

devem estar diretamente ligados à vivência social, de modo a provocar o interesse do público. 

Tais produtos podem chocar, transgredir convenções ou até conter críticas sociais e ideias 

com origem em movimentos sociais progressistas.  

Fazendo novamente uma alusão ao objeto de estudo desta pesquisa, ao entender o 

programa Jogos Vorazes como um produto da Capital, é possível estabelecer uma relação 

com o universo ficcional. O fato de se tratar de um programa onde 24 jovens são colocados 

em uma arena para que se matem em rede nacional provoca o choque, mas ao mesmo tempo 

associa-se ao voyeurismo e à necessidade do consumidor de estar sempre a par das últimas 

novidades. Os Jogos Vorazes, apesar do conceito horrendo, provocam o interesse do público 

ao buscar a afeição e identificação para com os participantes. Antes de a disputa começar são 

realizadas entrevistas com cada um dos tributos e transmitidas em rede nacional, de modo 

com que a preocupação seja o nome do estilista que confeccionou o vestido ou qual a marca 

do batom de um dos participantes. Para Kellner (2001), esse é um dos objetivos da cultura da 

mídia, focalizar os efeitos materiais que suas imagens, espetáculos, discursos e signos 

exercem sobre o público. 

Após discutir as questões presentes em torno da distopia, senso crítico e a Indústria 

Cultural, continuaremos essa pesquisa buscando apresentar outras características inerentes à 

narrativa distópica, tais como o controle social e a noção de biopoder. 

 
 
2.4 – O Controle Social e a noção de biopoder 
 

Como foi dito anteriormente, a narrativa distópica leva para a trama, de forma 

subjetiva, aspectos sociais, tecnológicos e culturais semelhantes aos vividos na sociedade 

atual, de modo a permitir uma conexão do leitor com a história proposta pelo autor. Como 

forma de reflexão, a distopia leva ao questionamento das conseqüências das ações realizadas 

no momento presente, como as guerras, extremismos e crises ambientais. É uma característica 

desse gênero literário, entretanto, apresentar também uma sociedade onde o governo, através 

de um regime totalitário e muitas vezes ditatorial, controle as ações da população, 

estabelecendo regras de convívio e comportamento para todos.  
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Em Jogos Vorazes, a sociedade figurada através de Panem é controlada através da 

divisão da população em 12 distritos, onde cada um é responsável pela produção de um 

determinado tipo de alimento ou produto para abastecer a Capital, local onde o governo 

estabeleceu a sua sede e onde vive a população mais abastada: ouro e pedras preciosas (1), 

alvenaria (2), tecnologia (3), pescaria (4), energia (5), transportes (6), madeira (7), têxteis (8), 

grãos (9), pecuária (10), agricultura (11) e mineração (12). A esse controle, soma-se a 

existência de apenas uma rede de televisão, pertencente ao governo, responsável por 

transmitir a mesma programação para todos os distritos, que são proibidos de comunicar-se 

entre si. Ainda como forma de controle, o governo semeia o medo através da realização anual 

dos Jogos Vorazes, uma conseqüência do chamado Tratado de Traição, imposto aos distritos 

após a última rebelião contra a Capital.  

Em cada edição dos Jogos Vorazes, dois jovens de ambos os sexos são selecionados 

em cada distrito para participarem de um reality show, onde o objetivo é que reste apenas um 

sobrevivente, que terá reconhecimento e a glória eterna. Todos os jovens, de 12 a 18 anos são 

obrigados a colocar seu nome na Colheita, cerimônia que vai escolher a dupla representante 

nos jogos. Faz parte do cotidiano de cada um dos distritos viver sob a pressão da Capital. Não 

existe liberdade, mas sim uma coerção da Capital sobre cada um deles, incluindo os mais 

ricos. 

A ilustração da organização social existente na chamada Panem nos permite analisar 

as relações de força e poder que são exercidas sobre a sociedade presente na trama. Vladimir 

Safatle (2016) entende as sociedades como um circuito de afetos, uma vez que elas 

estabelecem vínculos através da maneira como os corpos se afetam. A sociedade vista como 

um sistema de normas, valores e regras, acaba por estruturar e determinar as formas de 

comportamento e interação social. E é o poder que, segundo o autor, auxilia na construção dos 

corpos políticos. Nas palavras de Safatle,  

Kafka nos lembra como compreender o poder é uma questão de 
compreender seus modos de construção de corpos políticos, seus circuitos de 
afetos com regimes extensivos de implicação, assim como compreender o 
modelo de individualização que tais corpos produzem, a forma como ele nos 
implica” (SAFATLE, 2016, p. 15) 

A rigidez presente na sociedade estratificada na Panem de Jogos Vorazes tem como 

principal elemento o sentimento de medo existente na população. O medo apresentado através 

da figura da Capital impede os indivíduos, em sua maioria, de tentar violar as leis impostas 

pelo governo, uma vez que, segundo Hobbes, “de todas as paixões, a que menos faz os 



61 
 

 
 

homens tender a violar as leis é o medo. (...) é a única coisa que leva os homens a respeitá-

las.” (HOBBES, 2003, p. 253). Em cada um dos distritos existe a presença dos chamados 

Pacificadores, o exército da Capital que, juntamente às câmeras espalhadas pelo território, 

prendem e punem todo aquele que tentar transgredir as regras. É possível compreender então 

que o medo é um dos fatores que rege o comportamento dos indivíduos de Panem.  

Ao compreender a Capital como uma instituição que rege e controla os indivíduos, 

vemos em Jogos Vorazes a coexistência da dupla vigilância presente em dois tipos de 

sociedades: as sociedades de soberania e disciplinar, de Foucault (1987). Para Foucault, cada 

regime de poder tem suas liberdades e sujeições. Na sociedade de soberania, estabelecida na 

era pré-moderna, o soberano tinha o direito sobre a vida de seus súditos, caracterizados pela 

punição generalizada, suplício e espetacularização dos corpos e da morte. Aqui o soberano 

realizava o “confisco da vida”, onde cabia a ele a decisão de “fazer morrer” ou “deixar viver”. 

Do século XVIII ao XX, Foucault (1987) caracteriza o que ele chama de sociedade 

disciplinar. Nela, o filósofo estabelece as relações de poder entre o poder, saber e a verdade, 

analisando como o saber e as práticas discursivas determinam essas relações. Ele vê o poder 

como uma prática anônima, sem rosto. Na sociedade disciplinar, as instituições como família, 

hospitais, escolas e o trabalho são as responsáveis pelo controle do indivíduo, onde a 

vigilância dos corpos e o consequente controle garantem sua docilização, o que evita a 

contestação do poder vigente pela grande maioria. 

Um exemplo da sociedade de soberania estabelecida por Foucault é o “confisco na 

vida”, representado na trama pela Cerimônia da Colheita, onde a Capital, anualmente, 

seleciona dois tributos de cada distrito como sacrifício para os Jogos. É tirado deles o domínio 

sobre a própria vida, que era regida pelos interesses da Capital. Já um exemplo da sociedade 

disciplinar é Arena onde os jogos são realizados. O indivíduo, quando na arena, sai das 

paredes de suas instituições e passa a fazer parte de um programa de televisão, com ações 

decorrentes da manipulação dos idealizadores dos Jogos. Ele não precisa ser lembrado da 

disciplina, uma vez que ela já está interiorizada. A isso, soma-se ainda o fato de todas as 

televisões dos distritos serem acionadas no momento da transmissão oficial dos Jogos, para 

que todos saibam o que acontece na arena, numa necessidade de dominar a informação e a 

comunicação. A própria existência de câmeras e dos Pacificadores nos distritos pode ser vista 

como um mecanismo panóptico, onde todos são vigiados 24 horas por dia, podendo ser 

punidos caso infrinjam as regras.  Segundo Foucault,  



62 
 

 
 

Duas imagens, portanto da disciplina. Num extremo, a disciplina – bloco, a 
instituição fechado, estabelecido à margem, e toda voltada para funções 
negativa: fazer parar o mal, romper as comunicações, suspender o tempo. No 
outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina – mecanismos: um 
dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder tornando-o 
mais rápido, mais leve, mais eficaz, um desenho das coersões subties para 
uma sociedade que está por vir. (FOUCAULT, 1987, p. 173) 

Seguindo essa lógica, Safatle (2016) entende o medo como um afeto político central 

indissociável da compreensão do indivíduo. Ao pensar no medo como uma relação de poder e 

como os corpos são afetados a partir dele, Foucault (1987) relaciona o corpo através de um 

campo político, onde as relações de poder estão também ligadas ao campo econômico. É 

estabelecida uma relação de poder e dominação para com o corpo, que só funciona quando se 

está preso a um sistema de sujeição, uma vez que, nas palavras do autor, 

...o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e 
corpo submisso. Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da 
violência ou da ideologia; pode muito bem ser direta, física, usar a força 
contra a força, agir sobre elementos materiais sem no entanto ser violenta; 
pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não 
fazer uso de armas nem do terror, e no entanto continuar a ser de ordem 
física. (FOUCAULT, 1987, p. 29) 

Esse poder é visto por Foucault como uma estratégia, onde os efeitos causados pela 

dominação não determinem uma apropriação, mas sim uma ferramenta. Junto com a 

sociedade disciplinar nasceu, no final do século XVIII, o conceito de biopoder, o que Foucault 

classificou como a forma que o poder tem de interferir nas características vitais dos seres 

humanos, bem como da coletividade ou população desses seres. O biopoder é responsável por 

“implicar e mobilizar a vida como um todo e suas dinâmicas, dentro dos mecanismos de 

domínio e de cálculo, assim como o saber-poder emerge como agente de transformação da 

vida humana.” (BENTES, 2010, p. 104). O poder de “deixar viver” ou “fazer viver” que antes 

cabia ao soberano, no biopoder a tecnologia permite o “fazer viver” e o “deixar morrer”, que 

implica em um “poder que vai se encarregar da preservação da vida, eliminando tudo aquilo 

que ameaça a preservação e o bem estar da população.” (DINIZ; OLIVEIRA, 2014, p. 144) 

Em Jogos Vorazes, é possível compreender a lógica do biopoder a partir da própria 

concepção dos jogos. Ao tornar obrigatória a realização da cerimônia da colheita, a Capital 

assume o controle da vida da população no momento em que determina o sacrifício de dois 

jovens de cada distrito, que deverão ferir todos os preceitos morais e éticos em prol da sua 

sobrevivência na arena. À Capital é dado o direito da vida e da morte dos indivíduos, 

intervenções no que dizem respeito à mortalidade, duração da vida e longevidade. Essa 
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administração dos corpos é vista como Foucault como uma “gestão calculista da vida” 

(FOUCAULT, 1999, p. 131). É a Capital que decide que a vida da população nos distritos é 

menos valiosa, sendo subjugadas e passíveis de extinção. 

Ainda no que tange ao biopoder e seu controle sobre o indivíduo, identificamos na 

narrativa de Jogos Vorazes outros elementos capazes de ilustrar essa referência. Pertencem à 

Capital os avanços tecnológicos no que diz respeito à informática, saúde e alimentação, 

ficando os distritos mais uma vez reféns do poder daqueles que o controlam. Um exemplo é a 

modificação dos corpos dos tributos a partir do momento em que chegam à Capital. Eles são 

trabalhados esteticamente para que transmitam a verdade desejada pelo governo. Esse fator 

está diretamente relacionado à forma de discurso de verdade sobre os seres vivos inerente à 

noção de biopoder. Além disso, a modificação estrutural dos corpos dos tributos que 

sobrevivem à Arena ressalta o fato de que os indivíduos não têm mais controle sobre si. A 

essas estratégias de intervenção do biopoder, Paul Rabinow e Nikolas Rose individualizam 

três dimensões ou planos: 

...uma forma de discurso de verdade sobre os seres vivos; um conjunto de 
autoridades consideradas competentes para falar aquela verdade; estratégias 
de intervenção sobre a existência coletiva em nome da vida e das morte; e 
modos de subjetivação, nos quais os indivíduos podem ser levados a atuar 
sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação a estes 
discursos de verdade, por meio de práticas do self, em nome da vida ou da 
saúde individual ou coletiva. (RABINOW; ROSE, 2006, p. 37) 

Se a disciplina individual, através do confinamento e a moldagem do comportamento, 

estabelece a relação homem-corpo, o biopoder está então diretamente ligado à relação 

homem-espécie, onde a regulação e controle da vida se dão de forma massificante e 

totalizante, através do Estado e das instituições. As técnicas desenvolvidas com os avanços 

tecnológicos permitem tal intervenção para obter a sujeição dos corpos. Para Deleuze (1992), 

as tecnologias não são elementos determinantes, mas sim ferramentas políticas. Elas estão 

servindo a algum tipo de construção.  
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CAPÍTULO III –“Que a sorte esteja sempre ao seu favor”: Ficção e realidade em Jogos 
Vorazes 
 
3.1 – Gêneros do fantástico: Do cyberpunk aos Jogos Vorazes  

 

 Como vimos anteriormente, a ficção científica proporcionou ao público uma fuga da 

realidade através de enredos imaginários e fantásticos, trazendo uma sociedade futura 

representada por monstros e criaturas alienígenas, além de viagens interespaciais. Se a sci-fi 

possibilitou a criação de um diálogo entre o presente e o futuro, os gêneros que dela se 

desdobraram buscam uma reverberação cultural (FROST, 2013) ainda maior. É o caso do 

cyberpunk. A palavra Cyberpunk foi utilizada pela primeira vez em 1983 pelo escritor Bruce 

Bethke como título de uma estória publicada na revista Amazing Stories. A expressão, 

entretanto, passou a ser mais utilizada apenas no ano seguinte, quando o jornalista Gardner 

Dozois se apropriou dela para escrever um artigo intitulado de “A Ficção Científica nos Anos 

80” para o jornal Washington Post (SEED, 2005), para caracterizar as obras literárias de 

autores da época, como William Gibson, Bruce Sterling, Lewis Shiner, Pat Cadigan e Greg 

Bear. Deste momento em diante, cyberpunk começou a ser associada a práticas artísticas ou 

culturais ligadas a computadores e também a relações entre o corpo e a tecnologia, sendo 

utilizada ainda como um sinônimo para hackers. 

Um dos livros mais famosos do gênero cyberpunk foi Neuromancer, de William 

Gibson, escrito em 1984, que conta a história do cowboy Case, descrito como um hacker do 

futuro, que tem como principais habilidades infiltrar sistemas corporativos para espalhar vírus 

e conseguir informações sigilosas. O cyberpunk pode ser compreendido, segundo Gibson, 

como responsável por utilizar o conhecimento para promover protestos contra as grandes 

corporações e o sistema vigente, através de atos de vandalismo. Na narrativa, Case é exilado 

do ciberespaço após tentar enganar os próprios chefes. Eles injetaram uma toxina no 

organismo de Case, que o impedia de acessar o ciberespaço, descrito na narrativa como a 

Matrix, e para que ele morra dentro de um período determinado no ‘submundo’. A ideia 

futurística de ambientar o mundo principal da trama no virtual demonstra a influência da 

tecnologia na obra. O autor descreve o ciberespaço como um mundo onde os recursos 

tecnológicos permitem transformações na biologia do ser humano, desde implantes no cérebro 

a olhos computadorizados, além da criação de drogas sintéticas alucinógenas avançadas.  

Compreendendo Neuromancer como uma crítica ao avanço da tecnologia e seu uso 

sem controle, Gibson apresenta um futuro distópico para discutir questões como a fusão do 

homem e da máquina, a influência das grandes corporações, a vida no virtual e uso dos 
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conhecimentos para causar dor e sofrimento nos seres humanos. Um exemplo é o próprio 

tratamento dado a Case, que tem o corpo contaminado e a ligação do seu sistema nervoso com 

a Matrix destruída. Case se via dependente daquela realidade virtual, que era seu espaço de 

interação com os demais seres humanos, e que também o permitia exercer suas habilidades 

com as máquinas. A obra de William Gibson foi o primeiro romance a ganhar os três maiores 

prêmios de ficção científica: Hugo Award, Nebula Award e Philip K. Dick Award, devido à 

sua grande repercussão e significado atribuído na sci-fi. Em 1999, o filme Matrix, de Lana e 

Lilly Wachowski, retrata exatamente essa dissolução da realidade e do virtual descritas por 

Gibson. 

Em sua maioria, os textos de cyberpunk apresentam em seus enredos o cenário de um 

futuro distópico que é dominado pela tecnologia, que, ao contrário da utopia moderna, não 

solucionou os problemas sociais que pregava resolver, uma vez que a ciência e a tecnologia 

eram vistas na modernidade como os fatores responsáveis por promover melhorias nas 

condições de existência da humanidade (LEMOS, 2006). Assim como na obra de Gibson, é 

característico das histórias de cyberpunk trazer a marginalização do indivíduo em meio a um 

ambiente altamente tecnológico e de caos urbano, poluído e desorganizado. Retratar as 

grandes metrópoles de forma obscura e assustadora cria também uma distopia arquitetônica 

(AMARAL, 2006) através dos prédios e grandes construções, em uma alusão ao ciberespaço. 

As ruas das cidades são vistas como “ ‘veias sujas’ e abertas para o crime e a desorganização. 

Um depositório de ‘outsiders’ que participam do jogo entre as grandes corporações que 

dominam a tecnologia e os hackers que tentam subverte-la.” (Idem, Ibidem, p. 13) 

Pensando na formação da palavra, a justaposição que deu origem ao cyberpunk é 

então, segundo André Lemos (2006) uma sinergia de cyber, que representa elementos como 

máquinas cibernéticas, alta tecnologia de computadores, os meios de comunicação de massa, 

microchips e implantes neurais, e punk, proveniente do movimento punk dos anos 70 na 

Inglaterra, que traz a filosofia e atitude do it yourself, em uma referência a individualidade e a 

independência. Apesar de ser um subgênero da ficção científica, o cyberpunk se afasta dos 

enredos que trazem monstros e criaturas alienígenas ou batalhas interespaciais, indo, segundo 

o autor, além da questão entre a tecnofilia e a tecnofobia, elementos característicos da sci-fi. 

Ele afirma que o gênero é um reflexo da época contemporânea e que os autores fazem uma 

paródia do tempo presente. Nas palavras de Lemos (Ibid.), o cyberpunk é responsável por unir 

a tecnologia de ponta e o poder ditatorial de megacorporações  



66 
 

 
 

Assim, o universo da ficção científica cyberpunk põe em conjunção o 
reino da tecnologia de ponta, da racionalidade da hard science, por um 
lado, e do subterrâneo, do poder ditatorial de megacorporações, de 
inteligências artificiais, de vírus e do caos urbano, por outro. Tudo muito 
se parece com o que estamos vivendo nesse começo do século XXI. 
(Idem, Ibidem, p. 13) 

Além da contribuição literária da ficção científica, o cyberpunk aparece como um 

movimento de caráter social, político e cultural nos Estados Unidos. Fazendo uma 

comparação metafórica, Amaral (2005) associa o surgimento do cyberpunk à ideologia 

californiana da década de 60, que defendia o fluxo de informação e a pirataria de dados, bem 

como o ciberativismo. De acordo com a filosofia hacker, a abertura e descentralização de 

informação torna-se necessária em meio ao crescimento dos computadores à época e sua 

ligação direta com as políticas externas do Estados Unidos. Para a autora, foi a politização e 

centralização da cultura tecnológica estabelecida pelos norte-americanos que culminou na 

criação de uma filosofia própria para os hackers 

Devido a essa politização da cultura tecnológica, a cultura hacker acabou 
construindo sua própria ética, baseada na filosofia de descentralização da 
informação e de espírito antiautoritário implícitos na natureza da 
computação e da comunicação e desprezo pelas burocracias de rotina 
(representadas nos primeiros tempos pela IBM). (AMARAL, Ibidem, p. 
71) 

Essa filosofia de descentralização da informação e desprezo pelas burocracias das 

grandes corporações revela no cyberpunk uma influência de outras temáticas da ficção 

científica, a hard science, que nas décadas de 40 e 50 trazia as especulações em torno dos 

avanços tecnológicos e seu alcance, e a new wave, que surge nas décadas de 60 e 70 como 

consequência do ativismo político. Desses dois subgêneros, portanto, o cyberpunk traz 

algumas heranças: “da hard science¸ herda-se a tecnologia de ponta (...) Da new wave, a 

atitude de contracultura” (LEMOS, 2006, p. 13). Por esse motivo, através de suas atitudes 

contestadoras contra o sistema, o cyberpunk causou um impacto cultural na sociedade, uma 

vez que trazia consigo elementos da rebeldia juvenil para a época através da literatura, 

incitando reações de forma social e cultural. Falcão (2007) reforça esse pensamento ao 

entender que o cyberpunk, assim como as novas obras de ficção científica, param de focar da 

evolução “maquínica” apenas como espectadores e passam a analisar seu impacto na 

sociedade. 

O cyberpunk como movimento literário perde força no final da década de 80, quando 

a mídia avaliou uma fragmentação do estilo, que teria assumido novas formas e se 
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impregnado de cultura, o que dificultava a sua identificação, atribuindo uma falta de 

identidade ao gênero (Idem, Ibidem). Apesar disso, as produções artísticas e culturais foram 

mantidas, podendo ser encontrados traços da estética proposta por ele em elementos da 

cultura pop e na cibercultura (AMARAL, 2006), que podem ser vistos em filmes como por 

exemplo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (Michel Gondry, 2004), Código 46 

(Michael Winterbottom, 2003) e Sin City (Frank Miller e Robert Rodrigues, 2005). Para 

Amaral (Ibidem), os elementos que o legado do cyberpunk proporcionou podem ser vistos em 

quatro frentes: Estética, através do cinema technoir, na moda, na música eletrônica e nos 

games; Mobilidade, representada pelo uso pesado de tecnologias móveis; Novas Mídias e 

Movimentos Sociais, com o jornalismo colaborativo, wikis, jornalismo open source e 

softwares livres; Biotecnologias, representada pela inteligência artificial e processos 

cognitivos tecnológicos.  

Retomando o pensamento de Lemos (2006), onde ele afirma que o cyberpunk é 

também um reflexo da época contemporânea ao realizar uma paródia do tempo presente, é 

possível ver em Jogos Vorazes muitos elementos que permitem traçar um paralelo entre eles. 

A distopia de Suzanne Collins também apresenta as preocupações com os avanços 

tecnológicos e o poder das grandes corporações, além dos distúrbios climáticos provocados 

pela ação humana. Na trama, a catástrofe que promoveu o apocalipse foi caracterizada, entre 

outros fatores, pelas disputas bélicas, pelas mudanças nas formas das massas de terra, 

elevação do nível do mar e destruição da atmosfera. Assim nasceu a nova nação Panem, 

estabelecida no que antes era a América do Norte.  

Detentora de uma tecnologia altamente desenvolvida, a Capital, comandada pelo 

Presidente Snow, possuía um sistema integrado de vigilância em todos os distritos, que 

podiam ser monitorados através de televisões em uma única sala de controle. A tecnologia 

permitiu à Capital também criar os chamados aerodeslizadores, que possuíam diversos 

tamanhos, sendo responsáveis por transportar pessoas, disparar mísseis e bombas e levar 

suprimentos à Arena onde os jogos são realizados. Além disso, a Capital controlava a 

transmissão de notícias nas televisões e telões de todos os distritos, que eram programadas 

para ligar e desligar no momento em que o presidente desejasse.  

Em relação à inteligência artificial, modificação da genética e utilização de 

microchips, Jogos Vorazes possui uma série de produtos e ações feitos pela Capital. Durante 

os dias escuros, período em que os distritos, liderados pelo Distrito 13, se rebelaram contra a 

Capital, ela criou animais geneticamente modificados para serem usados como arma contra a 
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população. Os bestantes, ou simplesmente bestas, assumiam diversas formas, eram dotados de 

força e inteligência e podiam ser controlados através dos comandos da central de controle. 

Outro exemplo são as vespas teleguiadas, geradas em laboratório e posicionadas de forma 

estratégica como minas terrestres durante a guerra. A ferroada das teleguiadas transmite um 

veneno que causa alucinações que levam à loucura, podendo até matar. Elas são programadas 

para caçar quem perturbe o ninho ou queira destruí-las.  

No que tange os Jogos Vorazes propriamente ditos, podemos destacar ações como 

melhorias nos corpos dos tributos no momento em que eles chegam à Capital. São feitas 

modificações de cunho estético, para que eles apareçam bem diante das câmeras. Tal fato é 

incentivado pelos moradores da Capital, que recorrem a cirurgias e procedimentos avançados 

para aperfeiçoar cada vez mais o corpo. Antes dos tributos serem enviados para a Arena, um 

microchip é implantado sob a pele de cada um, de modo que possam ser facilmente rastreados 

e localizados quando se deslocarem. O ambiente do ciberespaço descrito nos romances de 

cyberpunk pode ser visto em Jogos Vorazes na própria Arena onde as disputas são sediadas. A 

cada ano, uma nova arena é criada para receber os tributos. Concebida através de uma planta 

de computação gráfica avançada, ela é um espaço tecnológico, dotado de recursos e 

programações que permitem a interação dos participantes, que podem ser prejudicados ou 

beneficiados de acordo com as intenções da Capital. Na Arena as árvores podem aumentar ou 

diminuir de tamanho, os rios podem secar, o dia pode ser mais longo e as noites mais curtas. 

Se for da vontade dos idealizadores dos Jogos, pode nevar, chover torrencialmente ou 

acontecer um incêndio. A tecnologia presente na Arena permite aos idealizadores manipular 

os acontecimentos para que o espetáculo televisionado proporcione um entretenimento maior 

para os espectadores.  

A modificação do corpo humano através da tecnologia também é um destaque na 

narrativa, quando o personagem Peeta Melark é telessequestrado. Após ser raptado, ele foi 

submetido a uma forte dose do veneno das teleguiadas, sofrendo uma lobotomização no 

cérebro e consequente alteração de memória, induzida pelos interesses da Capital. Após ser 

resgatado, Peeta assumiu um comportamento aéreo e com certa agressividade, apresentando 

transtornos e confusão mental. A ação em sua mente foi extremamente invasiva, de modo que, 

mesmo com tratamentos médicos, ele não conseguiu voltar ao normal. Ele então passa o resto 

da vida tentando resgatar as memórias verdadeiras e diferenciá-las das falsas implantadas pela 

capital. Em contrapartida, uma das invenções tecnológicas da Capital foi utilizada contra ela 

durante a rebelião dos distritos. Um dos bestantes criados, chamado como gaio tagarela, tinha 
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como característica memorizar e repetir conversas humanas na íntegra. Eles tinham a forma 

de pássaros machos que voltavam para o lar e eram lançados onde a Capital acreditava ter 

inimigos escondidos. Quando os rebeldes perceberam que os planos e conversas privadas 

estavam sendo transmitidas, eles passaram a criar mentiras para que os pássaros transmitissem 

conteúdos errados à Capital.  

Foram inúmeras as contribuições do cyberpunk ao gênero de ficção científica. O 

movimento proporcionou a compreensão da coexistência do real e o do virtual através do 

ciberespaço e sua interação com o ser humano. A crítica à dependência tecnológica e seu uso 

para prejudicar o homem também é um elemento que está muito presente ainda nos dias de 

hoje, como vimos ao traçar esse paralelo com Jogos Vorazes. E é essa representação dos 

anseios do cotidiano através da narrativa que será discutida na sequência dessa pesquisa. 

 

 

3.2 – A estética do cotidiano: A representação dos anseios do cotidiano na narrativa e a 

identificação do indivíduo  

A vida cotidiana é a vida do indivíduo, representada pelo homem através da 

manifestação de seus anseios, afetos e paixões, na particularidade individual humana, e pelo 

indivíduo como ser genérico, produto e expressão de suas relações sociais e integração na 

sociedade (HELLER, 2008). Vale dizer ainda que a particularidade humana é a satisfação do 

“eu” e suas necessidades. Dessa forma, a retomada das obras distópicas no século XXI pode 

ser explicada também como as respostas ao indivíduo particular e genérico. E é nas 

integrações do ser genérico que se forma a chamada consciência de nós. Jogos Vorazes 

apresenta, ao mesmo tempo, uma trama que tem romance e disputas amorosas como plano de 

fundo, e temáticas que promovem a discussão e reflexão do cotidiano. 

Transpor as características ficcionais apresentadas na narrativa para a realidade 

torna-se então possível em função dessa identificação do indivíduo com o contexto da obra. 

Kosik (2002) apresenta a realidade como um campo onde se é possível exercitar sua atividade 

prático-sensível e surgirá a imediata intuição prática da realidade.  No prático-utilitário com 

as coisas, a realidade se revela como mundo dos meios, fins, instrumentos, exigências e 

esforços para satisfazer a estas – o indivíduo “em situação” cria suas próprias representações 

das coisas e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto 

fenomênico da realidade.  
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Para o autor, a totalidade concreta é o princípio metodológico da investigação 

dialética da realidade social, onde não se deve limitar a análise do todo e das partes. 

Compreende-se a dialética das leis da realidade e da casualidade dos fenômenos, da essência 

interna e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo. Ao compreender a 

realidade como um todo dialético e estruturado, é possível perceber que o conhecimento 

concreto da realidade não se trata de uma soma de fatos ou noções, mas sim de um processo 

de concretização que procede do todo para as partes e das partes para o todo.  

A vida cotidiana, que representa a vida de todo homem, é o centro do acontecer 

histórico, vista por Heller (2008) como a verdadeira essência da substância social. Ela não 

existe sem as seguintes características: espontaneidade, probabilidade, economicismo, 

analogia, ultrageneralização, precedentes, mimese e entonação. Sobre cada uma delas, 

podemos fazer as seguintes explanações: espontaneidade – ela rege as atividades da vida 

cotidiana, uma vez que está diretamente ligada às motivações particulares e às atividades 

humano-genéricas “...não se expressa apenas na assimilação do comportamento 

consuetudinário e do ritmo da vida (...) faz-se acompanhar por motivações efêmeras...” (Id., 

Ibid., p. 53). 

Já a probabilidade estabelece a relação entre as atividades do homem e suas 

consequências. Apesar de não ser possível realizar o cálculo exato do resultado de uma ação 

na vida cotidiana, muito em função do tempo e da inexatidão científica, “a ação pode ser 

determinada por avaliações probabilísticas suficientes para que se alcance o objetivo visado.” 

(Id., Ibid., p. 53). Muito em função dela, está o economicismo da vida cotidiana, que indica a 

manifestação da ação e do pensamento apenas quando se é necessário para a continuação da 

cotidianidade, sem, segundo Heller (Ibid.), profundidade, amplitude ou intensidades especiais.  

A analogia, por sua vez, justifica-se pela necessidade do imediatismo do pensamento 

e da ação na cotidianidade, onde as ideias, na opinião da autora, não podem ser elevadas ao 

plano da teoria – coisa que só acontece quando é atividade humano-genérica consciente24.  

Na unidade viva e muda de particularidade e genericidade, ou seja, na 
cotidianidade, a atividade individual não é mais do que um parte da práxis, 
da ação total da humanidade que, construindo a partir do dado, produz algo 
novo, sem com isso transformar em novo o já dado. (ID., IBID., p. 55) 

Seguindo a linha do pensamento cotidiano, a ultrageneralização funciona como uma 

forma de orientar e permitir a atuação do homem. São juízos provisórios, que permitem a 

                                                           
24 Para um estudo mais detalhado sobre os conceitos de ser humano particular e genérico, consultar HELLER, 
Agnes. O cotidiano e a História. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
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reação, respostas rápidas a estímulos e problemas singulares, em razão da vida cotidiana ter 

como característica a tratativa abrupta do singular. Nessa mesma ótica estão os precedentes, 

que são utilizados como indicadores de comportamento e atitude, baseados num 

conhecimento prévio, em algo que já aconteceu numa determinada situação. O que nos leva à 

mimese, já que “não há vida cotidiana sem imitação” (Id, Ibid, p. 61). Por fim, vemos na 

entonação o auxílio para o comportamento, atividade e pensamento quando da avaliação e 

comunicação com os outros.  

Ainda sobre a vida cotidiana, Netto & Carvalho (2007) reforçam que, no mundo 

moderno, é nela que as condições de vida mais amplas conseguem ser consolidadas, 

perpetuadas e até transformadas. Para os autores, é no cotidiano que as relações sociais de 

reprodução e dominação são concretizadas. 

muitas vezes, buscamos a totalidade fora da vida cotidiana, esquecendo que 
esta mesma vida contém a totalidade e nela é que se processam muitas das 
mediações entre o particular e o global, entre o singular e o coletivo. (Id., 
Ibid., p. 51) 

As características da vida cotidiana tornam-se necessárias para permitir que o homem 

viva e se relacione na cotidianidade. Elas não devem ser tomadas como absolutas, mas 

permitir uma margem de movimento. Quando isso não acontece, tem-se a chamada alienação 

da vida cotidiana. Pensar na teoria de que os homens fazem sua própria história a partir de 

condições previamente dadas, segundo Agnes Heller (2008), é fazê-lo de uma forma 

positivista, fora da ótica marxista. Para a autora, isso não é possível em longo prazo, uma vez 

que a história é a própria substância da vida humana e também do cotidiano, onde os fins são 

determinados pelas circunstâncias do contexto histórico.  

Não se deve jamais entender a ‘circunstância’ como totalidade de objetos 
mortos, nem mesmo de meios de produção; a ‘circunstância’ é a unidade de 
forças produtivas, estrutura social e formas de pensamento, ou seja, um 
complexo que contém inúmeras posições teleológicas, a resultante objetiva 
de tais posições teleológicas. (Id., Ibid., p. 13-14) 

A autora ressalta ainda que a sociedade, na sua aparência, é diferente de sua essência. 

Essa aparência é construída socialmente, ao passo que as relações mudam a história, o que 

impossibilita a previsão do fim. A substância da sociedade é a própria história, que é 

estruturada e amplamente heterogênea. A sociedade é o cotidiano, e é nele que as mudanças 

acontecem. Vale destacar a noção de tempo dada por Heller, que mostra a irreversibilidade 

dos acontecimentos, o que permite ao tempo histórico ser a irreversibilidade dos 

acontecimentos sociais. “O que se altera não é o tempo, mas o ritmo da alteração das 
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estruturas sociais” (Id., Ibid., p. 16). A construção e transmissão de cada uma dessas 

estruturas sociais cabem aos homens, que é posto como portador da objetividade social. E é 

esse ser social presente no cotidiano, substância da sociedade, que é o agente da 

transformação social. 

Analisar a realidade, segundo Kosik (2002), não significa ver todos os fatos da 

realidade investigada, mas sim vê-la como um todo estruturado e dialético, onde um fator 

qualquer pode ser racionalmente compreendido. Dessa forma, ele vê uma dupla função do 

fenômeno social, que não só define a si mesmo, mas também define o todo, com o poder de 

ser um ser revelador e ao mesmo tempo, decifrar a si mesmo. Esse processo de análise se 

torna possível a partir da suspensão do cotidiano (HELLER, 2008), onde se repensa a vida 

fora dos limiares da realidade. A dissolução da vida cotidiana está presente, principalmente, 

na arte e na ciência, uma vez que são capazes de ultrapassar a espontaneidade do pensamento 

e o comportamento orientado do indivíduo. Encarar um mundo diferente do seu próprio, como 

em uma realidade ficcional, por exemplo, funciona como uma válvula de escape, um 

momento de tranqüilidade e prazer ao deixar de lado as situações de estresse e os problemas 

cotidianos. O sujeito, hoje situado na efemeridade, perdendo sensações em fração de 

segundos, prende-se ao seu novo mundo. Segundo Roger Samuel (2010), ele passa por um 

processo dialético de auto-realização e mudança, onde, ao mesmo tempo que se preenche as 

lacunas do texto, se reconstrói, de forma também a entender a si mesmo e em relação aos 

outros.  

Dialogando com essa questão, Jaguaribe (2010), ressalta que os espectadores distantes 

dos discursos acadêmicos ou especializados entendem tais representações como reais muito 

em função do realismo estético, devido a sua verossimilhança e intensidade  

Enquanto nossa experiência do cotidiano é dispersiva, amorfa e pontuada por 
interrupções e manifestações alheatórias, as estéticas do realismo são 
dirigidas; elas têm ação intensificadora porque oferecem uma moldura 
interpretativa que torna a ficção mais convincente do que a vivência 
multifacetada cotidiana. (ID., IBID., p. 9) 

A semelhança entre representação e realidade é legitimada, principalmente, através 

da naturalização dos atos veiculados. É a verdadeira estética do real transmitindo o efeito de 

verdade. 

 
 
3.3 – Breve análise das obras distópicas do século XX 



73 
 

 
 

Antes iniciar a análise das obras distópicas do século XX, faz-se necessário apresentar 

a obra considerada como pioneira nesse gênero da ficção científica e que abre caminho para 

as demais narrativas. Escrito pelo russo Yevgeny Zamyatin entre os anos de 1920 e 1921, o 

livro Nós, apresenta em seu enredo um planeta Terra no futuro, onde se vive baseado nas leis 

da Matemática. No universo da trama, que se passa a quase mil anos após o século XX e onde 

os indivíduos não possuem nome, mas sim um código de identificação, a narração é feita por 

D-503. Ele acredita que seus antepassados do século XX viviam em meio ao caos e descreve a 

Matemática como a ciência mais nobre e única possível de criar uma ordem perfeita no 

mundo. Na narrativa, todos os indivíduos são controlados pelo Estado-Único. Ali tudo é 

cronometrado e vigiado, desde as ações ao movimento dos corpos propriamente ditos, uma 

vez que os indivíduos só podem se deslocar em ordem, de forma alinhada. A exceção ao 

controle está nas curtas permissões de privacidade, durante as quais os indivíduos realizam 

encontros amorosos. D-503, que até então acreditava viver uma vida perfeita em uma 

sociedade sem defeitos, ao encontrar a personagem I-330, que buscava burlar o controle e a 

ordem do Estado-Único, começa a questionar o real papel do governo e suas imposições. 

Apesar de apresentar uma sociedade futura considerada pela maioria como superior aos 

antepassados, é possível absorver através da trama o reflexo da instabilidade política e social 

vivida na Rússia após a revolução de 1917, período em que a obra foi escrita. 

Durante a eclosão das guerras e disputas de poder que marcaram o que Hobsbawm 

(1995) chamou de breve século XX, emergiu em meio ao caos e medo da destruição em 

massa o gênero literário conhecido como distopia. Na contramão das utopias antigas, as 

narrativas distópicas trazem o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno 

(FROMM, 2009). Traremos aqui, para realizar uma breve análise das obras distópicas que 

figuraram o gênero durante esse período, três obras com características distintas: 1984, 

publicada originalmente em 1949 e Farenheit 451, datada de 1953, ambas pertencentes à 

primeira onda do gênero distópico. Já Battle Royale, de 1999, foi escolhida não só por estar 

inserida no final da segunda onda das publicações distópicas, mas, principalmente, por 

apresentar características semelhantes a Jogos Vorazes.  

Em 1984, a sociedade distópica representada por George Orwell (2009), é estabelecida 

após uma guerra de escala global que eliminou as nações e criou três grandes estados 

transcontinentais e totalitários. Na fictícia Oceânia, que reúne a ex-Inglaterra, as ex-Américas, 

ex-Austrália, Nova Zelândia e parte da África, o Grande Irmão, ditador e líder do Partido 

Socialismo Inglês utiliza sua autoridade para intimidar e oprimir o povo. 1984 conta a história 
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de Winston Smith, um homem de 39 anos que é funcionário do Departamento de Registro, 

órgão do Ministério da Verdade, que reescreve as notícias a mando do Partido, para que se 

tornem “novas verdades”.  

Orwell explica que essa sociedade não é pautada por leis, mas sim por regras 

determinadas pelo partido. Entre as ferramentas de controle da sociedade estão a Polícia das 

Ideias, que exercia uma fiscalização dos pensamentos da população “viveremos uma era em 

que a liberdade de pensamento será de início um pecado mortal e mais tarde uma abstração 

sem sentido” (Id., 2009, p. XX); a falsificação dos registros históricos, que modificava os 

acontecimentos do passado de acordo com os interesses do Grande Irmão “quem controla o 

passado, controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado”; os cartazes 

espalhados pelas ruas com a frase “O Grande Irmão está vigiando você”(p. 12); e as Teletelas, 

espalhadas por todos os lugares com a função de transmitir mensagens e monitorar as ações 

das pessoas 

Então o rosto do Grande Irmão sumiu de novo e no seu lugar apareceram as 
três divisas do Partido, em GUERRA É PAZ LIBERDADE É 
ESCRAVIDÃO IGNORÂNCIA É FORÇA. Mas o rosto do Grande Irmão 
pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o seu impacto nas 
pupilas fosse forte demais para se esmaecer tão rápido. (Id., Ibid., p. 12) 

Ao longo da narrativa, é possível destacar os elementos utilizados pelo autor para 

representar o controle da vida dos cidadãos que era realizado pelo Estado. O Grande Irmão se 

fazia como um verdadeiro Deus através dos cartazes opressores e das teletelas, tornando-se 

onipresente e onisciente, tirando quase toda privacidade dos indivíduos. A adoção de um novo 

idioma – a Novilíngua – e a consequente destruição do idioma nativo – a Anticlíngua – 

podem ser interpretados como uma forma de reorganização social e estratégia a favor do 

governo. Com um novo idioma, seria impossível concretizar um manifesto contrário ao 

partido. Três grupos sociais dividiam a sociedade existente na Oceânia: o Partido Interno, 

onde estava o alto escalão político; o Partido Externo, que tinha como integrantes o segundo 

escalão do Partido Socialismo Inglês; e o restante dos cidadãos, chamados de proles, onde se 

encontrava 85% da população. Na narrativa de Orwell, a alienação deles se dava em função 

do trabalho pesado, onde não tinham tempo para reflexões intelectuais 

Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos doze, atravessavam 
um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam–se aos 
vinte, atingiam a maturidade aos trinta, e em geral, morriam aos sessenta. O 
trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as briguinhas com a 
vizinhança, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, o jogo, enchiam-
lhes os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. (Id., Ibid., p. 73) 



75 
 

 
 

Quando encontrava um inimigo, o Partido Socialismo Inglês não se preocupava 

somente em neutralizá-lo, mas convertê-lo a adorador do Grande Irmão, além de fazer com 

que torne-se um indivíduo sem pensamento nem ideias. O sentimento de desesperança ganha 

cada vez mais espaço nessa distopia quando, ao final da narrativa, o autor não mostra uma 

solução para acabar com o sistema totalitário. Apesar de Winston não acreditar na doutrinação 

do partido e sua incessante busca por verdades e liberdade, ele não consegue vencer o sistema. 

Mesmo apesar da tentativa dos personagens principais, durante a trama, de combater o regime 

através de uma rebelião, a tentativa acaba sem sucesso e eles sem rendem ao poder do Grande 

Irmão e do Partido.  

Na distopia de Fahrenheit 451, Ray Bradbury traz uma sociedade estabelecida em 

algum lugar dos Estados Unidos, num futuro não datado, que conta a história de Guy Montag, 

um bombeiro que tem uma função distorcida do propósito desses profissionais. Ao invés de 

combater, nessa sociedade os bombeiros provocam os incêndios. Eles são responsáveis por 

queimar todo e qualquer livro existente, uma vez que a leitura e a posse de livros são 

consideradas ilegais pelo Estado. Nessa sociedade, o pensamento crítico é considerado uma 

ameaça. Ao longo da narrativa, Bradbury nos permite perceber a alienação da população 

através dos inúmeros programas de TV, divertimento e o consumo exacerbado 

Você precisa entender que nossa civilização é tão vasta que não podemos 
permitir que nossas minorias sejam transformadas e agitadas. Pergunte a si 
mesmo: O que queremos neste país, acima de tudo? As pessoas querem ser 
felizes, não é certo? Não foi o que você ouviu durante toda a vida? Eu quero 
ser feliz, é o que diz todo mundo. Bem, elas não são? Não cuidamos para 
que sempre estejam em movimento, sempre se divertindo? É para isso que 
vivemos, não acha? Para o prazer, a excitação? E você tem de admitir que 
nossa cultura fornece as duas coisas em profusão. (BRADBURY, 2014, p. 
84) 

Ao contrário da sociedade constantemente vigiada e controlada por mecanismo de observação 

apresentada em 1984 e também em Nós, o regime ditatorial de Fahrenheit 451 é figurado 

através da força exercida pelos bombeiros, que fazem constantes fiscalizações e incursões 

atrás de criminosos, que são os detentores de livros. Outro traço diferente da trama anterior é 

que a história de Bradbury não fala claramente sobre uma divisão da sociedade, muito menos 

destaca quem faz ou não parte da elite. A narrativa foca no personagem principal e na sua 

mudança de pensamento para com os livros. 

Ao longo do texto, o autor revela que a sociedade sem acesso aos livros tornou-se um 

espaço sem história, onde a escolaridade foi abreviada, a disciplina relaxada e as filosofias e 

as línguas abolidas. A única preocupação era com a diversão e o entretenimento após o 
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trabalho uma vez que se “a vida é imediata, o emprego é o que conta, o prazer está por toda 

parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar 

interruptores, ajustar parafusos e porcas?” (Id., Ibid., p. 80) 

A mudança de pensamento de Montag funciona como uma reflexão que nos leva a 

compreender a necessidade da leitura, apesar da grande maioria da sociedade já não fazer 

questão de ter acesso aos livros. Se antes os livros atraíam as pessoas, na história de Bradbury 

a simplicidade e a superficialidade trazidas pelos meios de comunicação de massa fez com 

que as pessoas não quisessem mais ser diferentes umas das outras. Quando Montag se deu 

conta do processo em que consiste a produção de um livro e o seu significado, ele buscou uma 

mudança 

Ontem à noite eu pensei em todo o querosene que usei nos últimos dez anos. 
E pensei nos livros. E pela primeira vez percebi que havia um homem por 
trás de cada um dos livros. Um homem teve de concebê-los. Um homem 
teve de gastar muito tempo para colocá-los no papel. E isso nunca havia me 
passado pela cabeça (Id., Ibid., p. 76). 

Essa importância do livro fica clara quando Montag encontra professores e filósofos 

refugiados que decidiram memorizar o conteúdo dos livros para que eles pudessem ser 

repassados, tal como na cultura oral. Apesar disso, eles nada podem fazer para mudar a 

cidade, que é destruída através de uma explosão nuclear. 

Escrita na segunda onda distópica do século XX, Battle Royale logo se tornou um dos 

best-sellers japoneses. Nesse universo ficcional, Koushun Takami retrata o Japão distópico 

como a República da Grande Asia Oriental, que tem como grande inimigo os Estados Unidos 

Imperialistas. Assim como em Fahrenheit 451, a narrativa não traz grandes detalhes sobre a 

organização social e hierárquica dessa República. É sabido, entretanto, que a sociedade vive 

num regime de ditadura e que quem questionasse o governo era morto. As regras eram 

extremamente rígidas e as relações com os demais países eram quase nulas. 

Como forma de afirmar esse controle, o governo ditatorial realiza, anualmente, o 

chamado “Programa”, que consiste em selecionar, aleatoriamente, 42 alunos de uma turma de 

ensino fundamental das escolas para colocá-los numa ilha, até que reste apenas um 

sobrevivente.  Cada um recebe um mapa, comida, uma arma ou ferramenta, podendo haver 

duelos com forças desproporcionais, como um jovem armado com um garfo e outro com uma 

metralhadora. Todos eles são forçados a usar uma coleira explosiva, que é acionada caso uma 

regra seja infringida. O Programa é justificado pelo governo como uma forma de mostrar para 

a população como o ser humano pode ser cruel e como não se deve confiar em ninguém, nem 
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mesmo no melhor amigo da escola (TAKAMI, 2014).  Ao final da edição de Battle Royale, o 

vencedor é anunciado nos telejornais para todo o país, recebendo fama e dinheiro.  

A narrativa tem como protagonista Shuya Nahara, um garoto que está saindo da cidade 

numa excursão com os amigos da escola, quando são sequestrados pelo governo para fazer 

parte da nova edição do Battle Royale. Apesar da comparação com Jogos Vorazes, que 

apresenta uma história mais estruturada e complexa, Battle Royale tem como foco o próprio 

jogo e o combate entre os estudantes. De forma torpe, todas as mortes são descritas com 

detalhes, como se o leitor fosse um verdadeiro espectador de um “espetáculo mórbido”.  

1984 e Fahrenheit 451 trazem, de formas distintas, características da primeira onda de 

produção de obras distópicas no século XX, onde o controle governamental e a perda da 

liberdade são figurados como o medo da sociedade. Enquanto a narrativa de George Orwell 

destaca o avanço tecnológico como instrumento de vigilância, Ray Bradbury elimina um dos 

meios de comunicação numa sociedade alienada através de um consumo exacerbado e de uma 

enxurrada de programas de TV. Por outro lado, Battle Royale traz o final da segunda onda das 

publicações distópicas em meio a um cenário de fim da Guerra Fria e derrota do socialismo 

para o capitalismo. Aqui, o regime ditatorial não era só sanguinário, mas cruel ao exigir que 

amigos próximos se matem como forma de exercer o controle da sociedade. 

Ao analisar as obras apresentadas, é possível perceber que todas trazem como 

protagonistas personagens do sexo masculino. As narrativas são apresentadas sob a ótica 

desses personagens, que, apesar de tentarem mudar o sistema, não lograram êxito em suas 

tentativas. Como uma distopia, entende-se que as histórias apresentadas reforçam o 

imaginário de um futuro destituído de esperança. Em contrapartida, a nova onda distópica 

caracterizada por obras como Jogos Vorazes, apresenta um novo viés sobre o futuro pós 

apocalíptico que é inerente a essas narrativas. Tais mudanças, que englobam fatores como o 

protagonismo dos personagens, seu curso na história e o desfecho da trama, serão analisadas 

na sequência desse trabalho. 

 
 

3.4 – O estigma do indivíduo e a mudança da identidade a partir do protagonismo 
feminino 

Como exposto ao longo dessa pesquisa, as narrativas distópicas são conhecidas por um 

apresentar ao público o cenário de um futuro pior do que o presente, situado, muitas vezes, em 

um mundo pós apocalíptico. Pautadas em governos ditatoriais e totalitários, essas obras 

trazem a luta dos personagens contra o sistema vigente. De uns tempos para cá, a narrativas 
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que antes tinham como protagonistas personagens masculinos, passaram a trazer para as 

histórias protagonistas femininas. Com caráter forte e traços individualistas, a batalha que 

cada uma dessas mulheres travava para descobrir a si própria tornava-se o símbolo de uma 

rebelião verdadeira e eficaz contra o regime praticado pelo governo.  

Jogos Vorazes não é a primeira obra distópica que traz como protagonista uma 

personagem feminina. Como exemplo, podemos citar Z for Zachariah (1975), de Robert C. 

O’Brien e O Conto de Aia (1985), de Margareth Atwood. Em 1985, Margareth Atwood traz 

em O Conto da Aia a história dos Estados Unidos, que teve sua democracia liberal derrubada 

por um golpe, dando lugar a uma ditadura teocrática. Assim como em 1984 e Farenheit 451, 

livros, revistas e filmes são queimados. Na agora República de Gilead não existe mais 

Constituição nem Congresso. No cenário pós apocalíptico da trama, um vírus deixou a 

maioria das mulheres inférteis, provocando uma redução na taxa de natalidade da população. 

Aquelas que ainda são capazes de procriar são aprisionadas, doutrinadas e posteriormente 

enviadas para as famílias da elite do regime, de modo que sirvam como barriga de aluguel 

para elas. Os direitos dessas mulheres, desde a propriedade ao direito de ir e vir são extintos. 

A utilização das aias para a procriação é justificada nesse regime teocrático através de uma 

passagem bíblica que conta a história de Jacó, suas duas mulheres, Raquel e Lea, e a relação 

do homem com as servas da casa. 

A trama é narrada pela personagem principal, Offred, numa alusão à propriedade de 

Fred – Todas as mulheres aprisionadas recebem um novo nome de acordo com a família a 

qual serão destinadas – que foi capturada após tentar fugir do país na companhia do marido e 

do filho. As mulheres ‘recrutadas’ são submetidas a uma espécie de lavagem cerebral no 

chamado Centro Vermelho, onde aprendem a renunciar a sua antiga identidade. Elas também 

são obrigadas a conhecer sua nova posição na sociedade e seus novos deveres, além de serem 

induzidas a depreciar a si mesmas e a aceitar o destino que lhes foi reservado, de modo que 

não queiram tentar fugir tampouco rebelar-se. Offred tenta manter-se lúcida para não esquecer 

sua família, mesmo após os períodos de tortura durante o ‘treinamento’ com as tias25, que são 

armadas com armas de choque.  

Quando entregues às famílias, as aias não podem sair de casa sozinhas, estando 

sempre em pares. Elas só podem sair para ir ao mercado e para comparecer às cerimônias das 

aias quando são designadas. Todos os itens da vestimenta são vermelhos, exceto pelo chapéu, 

que é branco, e que as impede de olhar para o lado, olhando sempre para frente. As aias são 
                                                           
25 As tias são mulheres mais velhas, geralmente solteiras, designadas a cuidar e doutrinar as aias a partir do 
momento em que são levadas ao Centro Vermelho. Podem ser consideradas como chefes das aias. 
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sempre vigiadas pelos guardas fortemente armados que fazem a vigilância das ruas da cidade. 

Em função do recrutamento e confinamento no Centro Vermelho, as aias perdem a noção de 

tempo e espaço, não sabendo em que cidade estão nem onde ficam as famílias para onde serão 

enviadas. 

Ao longo da trama, Offred descobre a existência de um movimento de resistência ao 

governo e, com o passar do tempo, decide aliar-se a ele, mesmo sem saber exatamente do que 

se trata. Ela encontra uma forma de registrar a sua história e apesar de conseguir resistir a 

nova vida que lhe foi imposta e de começar a agir junto a resistência, acaba presa antes de 

conseguir realizar alguma mudança efetiva contra o sistema. Dessa forma, podemos 

compreender uma certa semelhança entre O Conto da Aia e as demais obras distópicas do 

século XX já analisadas ao longo dessa pesquisa. Por mais que aconteça uma luta contra o 

sistema opressor, o protagonista, de uma maneira ou de outra, permanece dominado por ele. 

Há aqui, entretanto, um espaço para uma dupla interpretação, uma vez que o final de O Conto 

de Aia termina sem exatamente trazer um final propriamente dito, chamado de “final aberto”, 

proporcionando, segundo Raffaela Baccolini (2004), um horizonte de esperança para os 

leitores. 

A análise da trama de Jogos Vorazes nos permite, entre outros fatores, compreender 

o início de uma mudança efetiva no desenrolar da narrativa distópica. Na obra de Suzanne 

Collins, a personagem principal de Katniss Everdeen desde o início é contrária à realização 

dos jogos. Ao se voluntariar para ser um tributo lugar da irmã mais nova, ela já desperta no 

povo um sentimento de compaixão e gratidão, uma fagulha de esperança de que algo poderia 

ser diferente. Katniss, que vem do 12º distrito, utilizou-se das próprias virtudes para percorrer 

o caminho dos jogos: desde nova, ela aprendeu a caçar, escalar árvores e a manusear um arco 

e flecha, sempre de modo clandestino, para ajudar na alimentação da família. A união dessas 

características cativou o público, mas não agradou a Capital.  

E essa posição social e identidade que o sistema determina para Katniss é o que 

proporciona a mudança da personagem. A divisão da população em 12 distritos determina a 

posição e status social de cada um perante a sociedade, que não permite movimentação, 

comunicação e interação entre distritos. É o que Goffman (2004) chama de estigma, onde um 

grupo é classificado por outro em função de estereótipos e preconceitos, onde lhe é conferida 

uma condição de inferioridade e descrédito, o indivíduo “inabilitado para aceitação social 

plena” (GOFFMAN, Ibid., p. 4).  
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A definição de estigma, segundo Goffman, vem desde os gregos, que relacionavam o 

termo aos sinais corporais que destacavam algo extraordinário ou mau sobre a pessoa que 

possuía tais atributos. Ao marcar o corpo das pessoas com cortes ou fogo, o outro já sabia que 

aquele alguém deveria ser evitado, pois tratava-se de uma pessoa poluída, como um escravo, 

criminoso ou traidor. Já na Era Cristã, a concepção de estigma foi ampliada para relacionar 

sinais de graça divina, através de flores em erupção sobre a pele, além de sinais corporais de 

distúrbio físico. Nos dias de hoje, o estigma marca mais a desgraça do indivíduo a que lhe é 

atribuído do que através de sinais corporais. 

A categorização feita pela sociedade determinou os atributos a serem considerados nos 

indivíduos, de modo que se construa uma identidade social de cada pessoa. Tal imposição, 

que está diretamente relacionada à identidade social dos sujeitos e dos grupos sociais, é feita 

de forma natural, de modo que os grupos estigmatizados aceitem suas condições e passem a 

sujeitar-se aos considerados superiores. Em função das formas de coerção a eles impostas, 

como a produção em larga escala para suprir as necessidades da Capital, os distritos e seus 

indivíduos passam a não ter escolha, se não a cumprir o papel para o qual foram designados. 

Na Capital, onde os grupos superiores não precisam dar seus filhos como tributos para 

os Jogos, a realidade de vida é completamente diferente. É como se eles vivessem em um 

mundo alheio aos demais distritos, uma vez que são apenas espectadores das disputas 

realizadas na Arena, encarando os Jogos como uma forma de entretenimento. O estilo de vida 

dos cidadãos da Capital é caracterizado pelo alto padrão, com festas, roupas finas e artigos de 

luxo e tecnológicos de última geração. O individualismo exacerbado é refletido através dos 

procedimentos estéticos e cirúrgicos para modificar o corpo e a aparência, no que Ming Tan 

(2013) identifica como um mundo de sinais e construções de Baudrillard, onde o natural é não 

ser natural, culminando na liquidação de todos os referenciais, representados através do corpo. 

Essas modificações descaracterizam os moradores da Capital, tornando-os muitas vezes 

desumanos. Segundo a autora, em função disso, eles passam a ser incapazes de distinguir o 

real de uma simulação, não conseguindo enxergar o mundo e as implicações de seus atos, da 

mesma forma que são incapazes de distinguir a violência real da violência televisionada. Nas 

palavras de Ming Tan (Ibid.), a televisão é representada como objeto principal do hiper-real, 

meio através do qual se permite e se prolifera a hiper-realidade, ocasionando um afastamento 

e perda de significado do real acontecimento 

A televisão é um aspecto central do hiperreal, um meio por onde se permite e 
prolifera a hiperrealidade, transformando eventos reais em imagens 
distanciadas e filtradas. Como a televisão procura apenas entreter - deixar 



81 
 

 
 

um impressão ao invés de impressionar uma imagem - essas imagens perdem 
significado. (Idem, Ibidem, p. 67, tradução nossa26) 

Para os cidadãos da Capital, existe então um distanciamento entre os tributos quando 

na Arena e fora dela. Por vivenciarem a transmissão como uma simulação, eles se afastam do 

real. Os acontecimentos durante as disputas, principalmente os assassinatos, são utilizados 

como desculpa para referenciar a si mesmos, destacando o comportamento individualista. 

Após sair da Arena, Katniss retorna à Capital e aos cuidados da sua equipe de preparação, e 

“apesar de eles estarem tagarelando sobre os Jogos, só falam sobre onde estavam ou o que 

estavam fazendo ou o que sentiram quando determinado evento ocorreu (...) tudo se refere a 

eles, não aos jovens que estavam morrendo na arena.” (COLLINS, 2008, p. 376). Esse 

tratamento dado ao sujeito estigmatizado acontece, segundo o autor, em função das 

discriminações naturais feitas por aqueles que se consideram superiores. Goffman explica que 

são construídas teorias e ideologias para justificar e naturalizar essas relações 

Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 
inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as 
de classe social. (GOFFMAN, 2004, p. 8) 

Na trama de Jogos Vorazes, Katniss pode ser vista como um verdadeiro retrato do 

sujeito pós moderno que, segundo Hall (ANO)27 pode ser muitas coisas, não sendo a peça 

prevista para funcionar na engrenagem do sistema. É característico desse sujeito ter uma 

identidade fragmentada em aspectos que dizem respeito à classe, gênero, etnia, religião, raça e 

nacionalidade. À medida que o mundo muda ele afeta o sujeito, onde pequenos deslocamentos 

com a moral estabelecida podem gerar o novo. Esse sujeito pós moderno não tem uma 

identidade essencial nem permanente, ele se adapta. Seu processo de identificação é variável, 

relacionando-se com os mundos culturais exteriores a as novas identidades que aparecem. 

Dessa forma, podemos enquadrar a personagem de Katniss com o estigma de mulher 

oriunda de uma classe inferior. Toda a questão da feminilidade e fragilidade que estão 

subentendidas ao gênero são descontruídas pela personagem, que luta com bravura e coragem 

                                                           
26 Television is a central aspect of the hyperreal, a medium that enables and proliferates hyperreality by turning 
real events into distanced, filtered images. As television seeks only to entertain—to leave an impression rather 
than impress an image—these images lose meaning. 
27 Em sua análise, Hall cita três tipos de sujeitos: O sujeito do iluminismo, onde existe o domínio e a razão, 
sendo o sujeito uma pessoa humana unificada e centrada; o sujeito sociológico, que começa a sair da autonomia, 
reconhecendo a existência de um mundo exterior para compor o sujeito, que precisa do outro para trocar, 
interagir e crescer, além do sujeito pós moderno, conforme exemplificado no texto. 
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para vencer os próprios medos e conhecer mais a si mesma. Para Baccolini, essa ruptura de 

estigma, inclusive, é uma característica das obras distópicas escritas por mulheres 

As obras de ficção científica escritas por mulheres contribuíram para a 
exploração e subsequente quebra de certeza e pressupostos universalistas – 
aqueles estereótipos prejudiciais – sobre identidades de gênero abordando, 
no engajamento dialético com a tradição, temas e como a representação das 
mulheres e seus corpos, reprodução e sexualidade e sua relação com a 
identidade. (BACCOLINI, 2004, p. 520, tradução nossa)28 

Para quebrar o estereótipo que é atribuído ao gênero, Katniss assume a condução da 

própria vida, atribuindo a ela sua personalidade. Segundo Agnes Heller (Ibid.) a vida 

cotidiana, em relação às esferas da realidade como um todo, é a que mais se presta à 

alienação, justamente em função da coexistência da particularidade e da genericidade do 

indivíduo. Mesmo que a atividade cotidiana seja humano-genérica não consciente, as 

motivações são efêmeras e particulares. Apesar disso, é possível ver na personagem de 

Katniss a construção de uma hierarquia consciente. Numa alusão à Marx, Heller (Ibid.) 

destaca que isso acontece na própria personalidade, no interior da hierarquia espontânea. 

Katniss conseguiu apropriar-se da realidade e impor a ela sua personalidade. 

O primeiro ponto chave que simboliza o início do percurso de rebeldia da 

personagem contra o sistema, que a caracteriza como agente da transformação social está no 

final da disputa dos Jogos. Quando restam apenas ela e o tributo de seu distrito, ela decide que 

os dois devem tentar burlar a decisão da Capital de que deve haver apenas um vitorioso.  

Sim, eles precisam de um vitorioso. Sem um vitorioso, a coisa toda 
explodiria nas mãos dos Idealizadores dos Jogos. Eles teriam fracassado 
diante da Capital. Talvez fossem até executados, lenta e dolorosamente, com 
as câmeras transmitindo para todas as telas de televisão do país. (COLLINS, 
2008, p. 366) 

Essa condução da vida cotidiana tomada por Katniss mostra sua relação consciente 

com o humano-genérico, onde ela sai da espontaneidade do cotidiano, numa espécie de 

“‘engagement’ moral, de concepção do mundo, e uma aspiração à autorrealização e 

autofruição da personalidade” (HELLER, 2008, p. 67). Ela passa a compreender o mundo 

onde vive e a pensar estrategicamente numa forma de sobreviver ao sistema e livrar-se dele. 

Então, ao compreender a realidade como um todo dialético e estruturado, é possível perceber 

                                                           
28 Women’s Science fiction novels have contributed to the exploration and subsequente breakdown of certainties 
and universalista assumptions – those damaging stereotypes – about gendered identities by addressing, in 
dialectical engagement with tradition, themes and such as the representation of women and their bodies, 
reproduction and sexuality and its relation to identity 
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que o conhecimento concreto da realidade não se trata de uma soma de fatos ou noções, mas 

sim de um processo de concretização que procede do todo para as partes e das partes para o 

todo.  

Pensando no aspecto psicológico dessa representação ficcional e sua relação com o 

cotidiano, é possível compreender Jogos Vorazes como a redefinição de uma história, um 

conto de crescimento. Para elaborar a história do livro, Suzanne Collins teve como inspiração 

imagens televisionadas em diferentes canais de TV. Enquanto em um canal ela assistia uma 

reportagem com imagens fortes da Guerra do Iraque, no outro era transmitido um reality 

show. À forma natural como os dois tipos de situação eram retratados, Collins relacionou o 

conceito dos Jogos Vorazes, onde dois adolescentes, entre 12 e 17 anos, são tirados de sua 

família e cidade para que matem uns aos outros em rede nacional, até que reste apenas um. 

Essa abordagem de Collins sobre a violência e sua ligação direta com as crianças e 

adolescentes reflete no pensamento da sociedade para com a infância, que muitas vezes é 

subjugada, oprimida e comprometida. Na trama, os jovens são a garantia da vida dos adultos. 

Eles vivem com medo e ameaçados de serem os selecionados na próxima colheita. Ming Tan 

(2013) ressalta que a obra de Suzanne Collins representa essa infância que é ameaçada, 

perdida e que não é ouvida. Quando Katniss é enviada para a Arena após se voluntariar no 

lugar da irmã mais nova, suas atitudes de sobrevivência vão implicar, consequentemente, na 

morte de outras crianças. Ming Tan (Ibid.) destaca ainda que essa obrigação de matar um 

oponente, aliadas à tecnologia e as pressões sociais, culminam na deformação da forma e da 

mente humana, um trauma irreversível. 

O crescimento de Katniss é motivado por diversos fatores ao longo da trama. Com a 

morte do seu pai após a explosão da mina de carvão onde ele trabalhava e o consequente 

estado de choque em que a mãe passa a viver, ela se vê como provedora do lar, tendo que se 

arriscar na floresta para caçar em troca de dinheiro e alimento para a família. Essa transição 

marca a passagem da adolescência para o início da vida adulta, em que a personagem se vê 

diante de determinadas responsabilidades e decisões difíceis que devem ser tomadas ao longo 

da vida. Os traumas que a personagem carrega, entretanto, apesar de não serem esquecidos, 

lhes dão força para superar e seguir adiante. O epílogo ao final da trilogia retrata esse 

amadurecimento da personagem que, agora, através dos filhos, busca estabelecer uma infância 

sem violência e medo, mas com coragem 

As perguntas estão apenas começando. As arenas foram completamente 
destruídas, os memoriais erguidos, não há mais Jogos Vorazes. Mas os 
professores dão aulas sobre eles nas escolas, e a menina sabe que 
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desempenhamos um papel nesses eventos. O menino saberá daqui a alguns 
anos. Como posso falar para eles sobre aquele mundo sem deixa-los mortos 
de medo? (...) Podemos fazê-los compreender de uma maneira que os torne 
ainda mais corajosos.” (COLLINS, 2010, p. 418-419) 

Jogos Vorazes dá início a uma série de outras narrativas distópicas que trazem uma 

protagonista feminina de funciona como força motriz de uma rebelião contra o sistema 

vigente. De modo a exemplificar novas obras que surgem a partir da trilogia de Suzanne 

Collins, trazemos as tramas Divergente (2011), de Veronica Roth, e A Seleção (2012), de 

Kiera Cass. Na primeira, a tímida personagem Beatrice vive em uma Chicago pós guerra que 

foi dividida em cinco facções para permitir a sobrevivência da sociedade: Abnegação, 

Amizade, Audácia, Erudição e Franqueza. Ao atingir uma determinada idade, todos os 

adolescentes devem ser submetidos à testes permanecer onde estão ou mudar de facção. Após 

os resultados, ela descobre aptidão para pertencer à três diferentes facções, o que a classifica 

como divergente. Por não serem possíveis de controlar, todos os divergentes nessa sociedade 

são mortos pelo governo. Beatrice, originalmente na altruísta Abnegação, consegue esconder 

seus resultados e escolhe ir para a Audácia, onde muda o nome para Tris e começa a pensar 

em si e nas suas escolhas. 

Já em A Seleção, onde a personagem America Singer vive em Illéa, uma América 

destruída e governada por uma monarquia. A sociedade é dividida em oito castas, sendo a 

primeira pertencente à família real e a última de pessoas paupérrimas. America pertence à 

casta de número cinco, levando uma vida de necessidades por estar próxima à miséria. Em 

Illéa, sempre que um príncipe chega à idade de se casar, o governo faz uma seleção com 35 

jovens para que o rapaz possa escolher a sua futura esposa. Como todas as famílias das 

participantes recebem uma ajuda de custo, America decide participar da seleção, onde passa a 

viver sob o domínio da monarquia.  

Essas três narrativas, além de apresentarem protagonistas fortes e determinadas, 

trazem com elas os dilemas da vida jovem, além do autoconhecimento. Ao apresentar essas 

jovens, às vezes fortes e às vezes vulneráveis, como agentes de mudança, as narrativas, para 

Day, Green- Barteet e Montz (2014), baseiam-se nos impulsos aparentemente contraditórios 

de virada de século. Esse empoderamento vivido por Katniss, Tris e America auxiliam na 

redefinição do que é ser uma jovem mulher. Segundo Green-Barteet (Ibid.), as circunstâncias 

de seus mundos permitiram que elas se tornassem jovens fortes e ativas, que desafiam 

voluntariamente as autoridades, confrontando as injustiças quando se sentem na obrigação de 
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fazê-lo. É como se as protagonistas pensassem pouco nos estereótipos de gênero que limitam 

sua vida real.  

Outro ponto a ser observado como característica das novas narrativas distópicas, além 

do protagonismo feminino, é a maneira como elas promovem a mudança efetiva no curso da 

história. Se nas produções anteriores a luta dos personagens contra o regime totalitário não 

surtia efeito, na trama de Suzanne Collins é possível identificar não só o esforço, mas 

principalmente o sacrifício da personagem principal para que essa dominação tenha um fim. 

Katniss, além de decidir assassinar a nova presidente de Panem ao perceber suas reais 

intenções de prosseguir com a realização dos Jogos Vorazes, permanece ao lado de Peeta, que 

foi lobotomizado pela Capital numa tentativa de destruir a personagem internamente. Assim, 

vemos o sofrimento da personagem, que depois de perder o pai e a irmã, e após toda a 

odisseia vivida nas duas vezes em que foi enviada à arena, destina-se a reconstruir a vida ao 

lado de uma pessoa que não tem mais lembranças da época ao seu lado e que também foi 

induzida a odiá-la.  

Jogos Vorazes, bem como as produções que se deram em sequência, promovem uma 

ressignificação do papel feminino nas narrativas. Em meio a um cenário ainda repleto por 

estigmas e estereótipos, a mulher sai do papel secundário e figura não só como personagem 

principal da narrativa, mas principalmente, como aquela que realmente faz acontecer, que 

lidera uma rebelião e promove uma mudança efetiva. Nesse novo contexto das narrativas 

distópicas, o horizonte de esperança que antes não era visto, aparece possível. A chance crível 

e palpável de um novo começo, entretanto, implica na necessidade de um sofrimento ou 

sacrifício em prol dessa mudança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em 2015, ano de lançamento do último filme que adaptou a trilogia de Jogos Vorazes 

para os cinemas, a atriz Jennifer Lawrence, que deu vida à protagonista Katniss Everdeen, 

disse, em entrevista à Folha de São Paulo, que “era importante não distanciar os protagonistas 

da dor e consequências da guerra. Espero ter mostrado que podemos lutar por liberdade, mas 

que isso não significa a ausência de sequelas.” (FOLHA, 2015). A obra Jogos Vorazes, de 

Suzanne Collins, foi escolhida como recorte dessa dissertação para abordar a relação da 

produção das narrativas distópicas com os aspectos da vida cotidiana, assim como as questões 

sociais e políticas que a trama apresenta. Ao longo da pesquisa, foi possível perceber as 

inúmeras questões que o texto de Collins aborda e como elas permitem associações – diretas 

ou indiretas – a situações do presente. A forma como a dissertação foi estruturada busca 

atribuir fluidez para as análises realizadas durante o processo. As discussões apresentadas 

foram sempre aproximadas do objeto, de modo que o trabalho pudesse proporcionar 

compreensões por etapas ao final de cada capítulo. Cabe ressaltar, entretanto, que as 

discussões realizadas ao longo deste trabalho desencadearam o surgimento de novas questões 

e intrigas em relação à distopia e os questionamentos e temas pertinentes do tempo presente. 

As narrativas distópicas surgem como um produto do século XX, marcado por 

inúmeros acontecimentos hediondos como a exploração, repressão, violência, guerras, 

genocídios e doenças (MOYLAN, 2000), destruindo com todo e qualquer imaginário utópico 

existente na sociedade. Se antes a crítica social era feita através da fuga da realidade para um 

lugar ideal, a crítica ao presente e o medo do futuro foram representados por um mundo 

destruído, com o indivíduo mantido sob o controle do poder governamental. Nessa sociedade 

chamada de pós-apocalíptica, eram incontáveis as ferramentas que garantiam a manutenção 

do poder, desde o controle dos meios de comunicação, vigilância constante e punição dos 

indivíduos que tentassem burlar as normas. A preocupação da sociedade para com os avanços 

tecnológicos e suas formas de controle e ação sobre o ser humano também justificaram o 

crescimento desse tipo de produção. 

Como um subgênero da ficção científica, a distopia proporciona a fuga da realidade 

através do diálogo entre o presente e o futuro. Diferente da sci-fi que apresenta a sociedade 

futura através de alienígenas e batalhas intergalácticas, a distopia traz um futuro destruído 

pelo homem e sua ambição, representada através do caráter social pelo individualismo e 

egoísmo, e do caráter ambiental através da poluição, aumento dos níveis dos oceanos e 

aquecimento global. Por apresentar temas atuais, a reverberação cultural (FROST, 2013) 
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desse gênero se dá de forma ampla e facilitada. O avanço da sociedade capitalista agravou as 

disputas de poder ao redor do mundo, trazendo à baila questões como preconceito, estigma, 

controle e disciplina.  

O processo de imersão que um leitor/espectador experimenta durante sua passagem 

pelo mundo ficcional e a consequente suspensão do cotidiano (HELLER, 2008) permite que 

ele analise sua própria realidade através da representação de elementos subliminares presentes 

na narrativa. Apesar das ficções distópicas estarem distantes no tempo-espaço, suas reais 

referências podem ser facilmente identificadas no tempo presente (BOOOKER, 1994). A 

narrativa, através da aproximação que estabelece com o leitor/espectador, exerce certa 

influência sobre o indivíduo que, apesar de não desenvolver o senso crítico, consegue obter 

um olhar mais amplo e com consciência crítica, o que possibilita uma mudança de 

pensamento e atitude – mesmo que não resulte numa ação concreta. Vista sob a ótica da 

Indústria Cultural, é justo dizer que as distopias, antes fora do mainstream do mercado 

editorial, passaram a atender as necessidades da literatura de massa, fornecendo conteúdo 

inerente aos desejos do consumidor cultural que, apesar do acesso a um produto que promova 

o choque e a crítica social, sua ampla maioria muitas vezes tem o pensamento bloqueado 

pelos recursos ideológicos da própria Indústria Cultural. 

Estabelecer uma relação entre a vida cotidiana e a arte tornou-se possível a partir da 

exposição de suas características, o que permitiu compreender não só a influência da 

cotidianidade na concepção da obra distópica de Jogos Vorazes mas também na obra 

propriamente dita. O retrato dos anseios e medos da sociedade acerca do futuro e sua relação 

interpessoal com o próximo também trazem as características do ser humano particular e 

genérico objetivado na vida cotidiana. A percepção da realidade e sua totalidade foi um 

elemento importante para analisar a aproximação afetiva e pessoal do público com a narrativa.  

Entre os elementos que caracterizam a diferença entre as obras distópicas do século 

XX e as novas produções, está, acima de tudo, o protagonismo feminino. Se as demais obras 

traziam a herança do patriarcado ao figurar o homem como personagem principal, as novas 

distopias tiram a mulher das sombras e passam a contar o seu ponto de vista da história. 

Diferente de O Conto de Aia, onde as mulheres não têm voz nem direitos, Jogos Vorazes abre 

espaço para o conto de crescimento do feminino, uma vez que Katniss é o elemento principal 

da mudança na nação de Panem. Ao associar a vida cotidiana a rebeldia, foi possível perceber 

que os atos da personagem principal de Jogos Vorazes estão diretamente ligados ao fato de ela 
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se postar como agente da transformação social bem como adquirir a condução da vida 

cotidiana. Tudo isso em meio a uma jornada de autoconhecimento. 

Katniss é responsável por quebrar diversos estigmas ao longo da trama. Desde o 

momento em que assumiu o controle da casa após a morte do pai e depois, ao se voluntariar 

para os Jogos no lugar da irmã mais nova, ela seguiu um percurso de amadurecimento através 

do próprio sacrifício em detrimento do outro. A evolução da personagem representa o 

empoderamento e engajamento feminino, em uma característica própria das obras de ficção 

científica escritas por mulheres, responsáveis justamente contribuir para a exploração e 

quebra de pressupostos ligados a identidades de gênero (BACCOLINI, 2004). Se a transição 

da adolescência para a vida adulta foi marcada por traumas de guerra e perdas, a personagem 

quebrou o estereótipo da fragilidade ao dar prosseguimento na vida. Apesar de conviver com 

constantes pesadelos e lembranças de maus momentos, ela teve coragem de seguir em frente. 

Além do protagonismo feminino, vemos nas novas narrativas distópicas um diferente 

horizonte no que diz respeito ao futuro. Se antes os esforços não eram suficientes para 

derrubar o sistema totalitário, agora as obras mostram o caminho para a mudança. Apesar de 

difícil, a luta pela liberdade e suas sequelas se fazem necessárias. Longe de mostrar um 

horizonte positivo, como as utopias, ou um final aberto para livre-interpretação, as novas 

distopias buscam trazer um novo fôlego para aqueles que estão dispostos a se sacrificar em 

prol do início de uma mudança efetiva. 
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